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جتارٌة مع اهلل تعاىل
لم يبَق س������وى أي������ام قالئل على حلول ش������هر رمضان 
الكريم لهذا العام، وال ش������ك فإن موع������د الصيام قد 
ح������ان بوقت اس������تثنائي ب������كل المقاييس مع تفّش������ي 
كورونا، بل وستكون للشهر المبارك وللصيام فيه 
خصوصيته المتفردة في خضّم توتر األجواء بسبب 
الخوف م������ن خطر الوباء القاتل، لكنها تبقى فرصة 
ثمينة لالعتبار بما ح������دث ويحدث، من أجل نفض 
أدران النفس المتراكمة، وطه������ارة العودة الى اهلل 

تعالى.
وأحس������ب بأن األمر في كل األحوال رحمة من اهلل 
تعالى، وس������تكون لنا لياٍل س������انحة لمراجعة النفس 
بالتوب������ة، واخالص العمل بب������ذل المزيد من صدق 
التوجه للخيرات، فكل تجارة خاسرة إاّل التجارة مع 
اهلل تعالى س������واء في الس������راء أو الضراء، وكما في 
الحديث: )صوم������وا تصّحوا(، إذًا ال ينبغي االنخداع 
بوسوس������ة الش������يطان الرجيم وتخويفه من الصيام، 
فإن ديدنه أن يخّوف اإلنس������ان من الفاّقة في انفاقه، 
ومن التواضع في تعامله، ومن أشياء كثيرة نافعة. 
أخيرًا، فإن أجواء ش������هر رمض������ان الكريم الروحية.. 
بم������ا يش������يعه الصيام ذاته في النفس م������ن القرب الى 
اهلل تعال������ى كان وحده يحّقق هذا الهدف، وكذلك 
بما يشيعه من رحمة في النفس وبين الناس واتجاه 
الحياة، لكن مع كورونا س������يكون لهذا القرب نكهة 
ربما جديدة، وهذا ما أحس������به دعوة ورحمة مضافة 
بالعباد م������ن قبل اهلل تعالى، وتذك������رة بأن ال نجاة 
لإلنسان إال بالهروب من الذنوب واللجوء الى رحمته 

الواسعة. 

حديقة الكتب

طبيبك انا

الواحة
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واملتويل  املقدسة،  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قّدم 
الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ عبد املهدي الكربالئي، شكره 
وتقديره للكوادر الصحية والقوات األمنية التي بذلت جهودًا 
عظيمة يف احتواء أزمة وباء )كورونا( والوصول لنتائج إجيابية 

يف معاجلة املصابني.
جرى ذلك خالل استقبال سامحته، لوفد ضّم عددًا من الكوادر 
جلهودهم  والعرفان  الشكر  لتقديم  األمنية،  والقوات  الطبية 

الكبرية.
الشيخ الكربالئي ويف كلمته أمام احلارضين قال: ان »الغرض 
ومجيل  االمتنان  وعظيم  الشكر  لكم  نقّدم  أن  هو  اللقاء  من 
والوقاية  السالمة  إجراءات  تطبيق  يف  جهودكم،  أمام  العرفان 
أفضل  إىل  للوصول  بينكم  فيام  والتنسيق  والرعاية  والعالج 

النتائج إزاء هذه األزمة«.
يف  كبريًا  حتّسنًا  شهدت  املقدسة  كربالء  »مدينة  أن  وأض��اف 
ونعرف  املصابني،  هلؤالء  املعافاة  وحاالت  اإلصابة  حاالت 
أن رعايتكم وعملكم خالل هذه الفرتة كانت فيه خماطر كبرية 
التحديات  هذه  واجهتم  ولكنكم  مّجة؛  ومصاعب  وحتديات 
عىل  الطيبة  النتائج  هذه  جاءت  لذلك  ووطنية،  إيامنية  بروح 

املستوى الذي تشهده كربالء وان شاء اهلل تعاىل يف املحافظات 
العراقية كافة«.

املوّجه  االستفتاء  جواب  يف  قرأتم  ما  »بحسب  حديثه،  وتابع 
ملكتب سامحة املرجع األعىل السيستاين )دام ظله( أنكم بمنزلة 
املرابطني يف الثغور، ويرجى لكم األجر العظيم والثواب اجلزيل 
عند اهلل تعاىل، عىل هذه العناية والوقاية، واملنزلة العظيمة التي 
تغبطون عليها«، معربًا عن أمله باستمرار »هذه العناية والرعاية 

من قبل الكوادر الصحية حتى انتهاء األزمة«. 
بأن »تستمر هذه اهلمة وهذا االندفاع واحلرص  ودعا سامحته 
اختبارات  من  جيري  ما  وكذلك  املصابني  ورعاية  خدمة  عىل 
وغريها من األمور التي تقلل من اإلصابات«، مضيفًا، »نسأل 
هذه  يف  لكم  ويكتب  مجيعًا  وحيفظكم  حيرصكم  أن  تعاىل  اهلل 
العناية األجر العظيم والثواب اجلزيل عند اهلل تعاىل وهو األجر 

املذخور الباقي دائاًم والذي ال يفنى«.
الصحية  الكوادر  جلميع  حتياته  الكربالئي  الشيخ  وأرس��ل 
املرابطة يف املستشفيات وردهات العالج جلهودها العظيمة يف 
رعاية املصابني، سائاًل العيّل القدير أن جيّنبنا هذا الوباء يف أقرب 

وقت.

الشيخ الكربالئي: واجهتم صعوبات وتحديات األزمة 

بروح إيمانية ووطنية

ممثل المرجع السيستاني يكّرم خط الدفاع األول ضد فيروس كورونا
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استثامر املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي، عربيًا وعامليًا، إلقامة املسابقات الرمضانية يف ظل أزمة جائحة كورونا.
تقرير بريطاين: تعاليم اإلسالم تساعد املسلمني عىل الوقاية من فريوس )كورونا( وأبرزها الوضوء قبل الصالة.

حظر التجوال املفروض يف اهلند بسبب فريوس كورونا، يزيد من خطر املجاعة بالنسبة ملسلمي أراكان يف نيودهلي. 
حمكمة أملانية تنصف املسلامت بإلغاء حظر إرتداء احلجاب للطالبات املسلامت يف )هامبورغ(. 

)تكافل(.. تطبيق إلكتروني لدعم 

العوائل المتعّففة

التكافل  العليا بإطالق محالت  الدينية  املرجعية  نداء  تلبية  بعد 
االجتامعي للعوائل الفقرية واملتعففة خالل أزمة وباء كورونا، 
واستخدام مواقع التواصل االجتامعي للوصول إىل العائالت 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  اإلع��الم  قسم  عمل  املحتاجة، 
مع  بدقة  التواصل  يتيح  )سهل(  إلكرتوين  تطبيق  تصميم  عىل 

العوائل الفقرية وإيصال املساعدات هلا.
أن  بني   ، ش���ّ عيل  املقدسة،  بالعتبة  اإلع��الم  قسم  مسؤول 
وتقديم  املتعففة  العوائل  لدعم  )تكافل(،  اسم  محل  »التطبيق 
كل ما حتتاجه خالل حظر التجوال الشامل املفروض يف العراق 
جراء تفيش فريوس )كورونا(، مع تأكيد املرجعية الدينية العليا 

عىل التكافل االجتامعي وإعانة املحتاجني«.
عىل  تقترص  ال  التطبيق  يقدمها  التي  »اخلدمات  ان  واض��اف، 
فريوس  عىل  القضاء  بعد  حتى  سيعمل  بل  الراهنة  االزم��ة 
)كورونا( بتقديم خدمات جديدة«، موضحًا ان »العتبة املقدسة 

سباقة باملبادرات اخلريية واالنسانية«.

نجحْت مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( الزراعية التابعة 
بزراعة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الزراعية  التنمية  لقسم 
لقضاء  التابعة  الصحراوية  األرايض  من  دونم   )5.000(
عني التمر يف حمافظة كربالء، بمحصول احلنطة ذات اجلودة 
اآلبار  مياه  األرايض واالعتامد عىل  استصالح  بعد  العالية، 

يف الري.
األمن  وحتقيق  الذايت  )االكتفاء  شعار  اختذت  التي  املدينة 
السلة  ورف��د  املحلية  السوق  دع��م  أج��ل  من  الغذائي(، 

الغذائية، بمحاصيل احلنطة وغريها.
العام  املرشف  الشمري،  عوز  عدنان  الزراعي  اخلبري  وقال 
عىل مشاريع التنمية الزراعية يف العتبة املقدسة: أّن » املرشوع 
يعّد من املشاريع االسرتاتيجية عىل مستوى البلد، ونجحنا 
أن  مؤكدًا  احلنطة«،  بمحصول  دون��م   )5000( بزراعة 

»املرشوع قابل للتوسع يف املواسم الزراعية املقبلة«.
هذا  يف  احلديثة  الزراعية  املكننة  استخدام  »تم  وأض��اف، 
والتسوية  والتعديل  والتنعيم  احلراثة  من  ب��دءًا  امل��رشوع، 
واستخدام  حديثة،  بمعدات  واملكافحة  والنثار  والبذار 

تقنيات الرّي املحورية احلديثة«.

زراعة )5000 دونم( بمحصول 
الحنطة في كربالء

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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قواعد  فقهية

ذكاة أمه املعنى: معنى القاعدة أن اجلنني يف بطن احليوان إذا 
كمل ونبت فيه الشعر يتذكى بواسطة تذكية أمه، وال حيتاج 

إىل تذكية مستقلة.
النصوص  هو  القاعدة  اعتبار  عىل  الوحيد  الدليل  امل��درك: 
بن  حممد  صحيحة  منها  والذبائح،  الصيد  باب  يف  ال��واردة 
عز  اهلل  قول  عن  السالم  عليهام  أحدمها  سألت  قال:  مسلم 
وجل أحلت لكم هبيمة األنعام قال: )اجلنني يف بطن أمه إذا 
أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه( )1(. دلت عىل أن تذكية اجلنني 

تتبع تذكية أمه.
ومنها صحيحة احللبي عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: إذا 
ذبحت الذبيحة فوجدت يف بطنها ولدا تاما فكل(. دلت عىل 

أن تذكية اجلنني تتبع ذكاة أمه والداللة كاملة.
وقد وردت يف الباب روايات كثرية بلغت إىل مستوى التواتر 
بالصحيحتني غنى  االستناد  أن يف  بام  االستفاضة، ولكن  أو 

وكفاية ال حاجة لذكر تلك الروايات.
ال خيفى أنه يشرتط يف مدلول القاعدة )ذكاة اجلنني( أن تكون 
يتذكى، هذا  له ال  يتم اخللقة  مل  فإذا  تامة كاملة  خلقة اجلنني 
مما ال كالم فيه، وقد يع� عن اشرتاط اخللقة التامة باشرتاط 
املحقق  ق��ال  االص��ط��الح.  يف  مشاحة  وال  ال���روح،  ول��وج 
صاحب اجلواهر رمحه اهلل: أن املتبع هناك إنام هو النصوص 

الواردة يف الباب:
خصوصا موثق عامر. فعن أيب عبد اهلل )عليه السالم( يف الشاة 
فإنه حالل، ألن  قال: )كله،  بطنها،  فيموت ولدها يف  تذبح 
فإن  وكل،  فاذبحه  حي  وهو  خرج  هو  فإن  أمه،  ذكاة  ذكاته 
فإن  واإلبل(  البقر  وكذلك  تأكله،  فال  تذبحه  أن  قبل  مات 
املوت يف البطن ظاهر يف ولوج الروح. واألمر كام أفاده، فتبني 
السيد  قال  كام  الروح.  ولوج  القاعدة  مدلول  يف  يشرتط  أنه 
احلكيم رمحه اهلل: وقوله عليه السالم ذكاة جلنني ذكاة أمه ال 
االكتفاء  بيان  مقام  لوروده يف  الذكاة،  له يف موضوع  اطالق 
بذكاة االم يف حتقق ذكاة اجلنني، فيمكن اختصاصه بام وجلته 
الروح. فاملتحصل أن اجلنني إذا متت خلقته ومات يف بطن أمه 

يتذكى بتذكية أمه.
فرعان األول: لو كان اجلنني حيا حال إيقاع الذبح أو النحر 
عىل أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل 

عىل األقوى لو بادر عىل شق بطنها ومل يدرك حياته.
الثاين: ذكاة اجلنني ذكاة أمه، فإذا ماتت أمه بدون تذكية، فإن 
مات هو يف جوفها حرم أكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فامت 
بال تذكية، وأما إذا أخرج حيا فذكى حل أكله، وإذا ذكيت أمه 
فامت يف جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن ذكى حل أكله، 

وإن مل يذك حرم.

هي التي تتضمن األحكام المتناظرة للمسائل الجزئية المتشابهة، وعّرفها السيد مير علي في حاشيته 
على قوانين األصول: )هي قضية كلية ُيعرف منها أحكام جزئيات موضوعها(.

أو هي حكم كلي أو قانون عام يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابهًا يجعل 
الحكم الكلي يشبهها. وهذه التعاريف تكاد تكون متقاربة, والقدر المتفق عليه ان القاعدة الفقهية فيها 

شمولية واتساع بما تنطوي عليه من داللة, وبما ينضوي تحتها من أحكام, وهي من هذه الزاوية تعّد  
مصدرًا وأساسًا ألحكام فرعية تبتني عليها تفريعات كثيرة.

قاعدة ذكاة الجنين 

القاعدة الفقهية اصطالحًا:



استفتاءات شرعية

استفتاٌء حول صيام شهر رمضاَن المبارك 
مع انتشار فيروس كورونا

العامل  يزال  وال  املبارك  رمضان  شهر  يقرتب 
حتت وطأة انتشار فريوس كورونا، وعدد من 
األطباء يوصون برشب املاء يف فرتات متقاربة 
لتقليل احتامل االصابة هبذا الفريوس اخلطر، 
مناعته،  من  تقلل  اجلسم  يف  امل��اء  قلة  ألن 
وجفاف احللق لو وصل اليه الفريوس يفسح 
يف  التنفيس،  اجلهاز  اىل  لالنتقال  املجال  له 
حني أن رشب املاء يساعد يف نزوله اىل املعدة 
شهر  صيام  يسقط  فهل  فيها،  عليه  والقضاء 
هبذا  السنة  ه��ذه  يف  املسلمني  عن  رمضان 

السبب ؟
بسم اهلل الرمحن الرحي�م

تكليف  رمضان  شهر  صيام  وج��وب  اّن     
رشوط  فيه  توفرت  شخص  فكل  ف��ردي، 
عن  النظر  بغّض  الصيام  لزمه  ال��وج��وب 
وجوبه عىل اآلخرين أو عدم وجوبه عليهم. 
مسلم  عىل  القادم  رمضان  شهر  ح��ّل  ف��اذا 
وخاف من أن يصاب بالكورونا إن صام ولو 
عنه  سقط  االحتياطية  االجراءات  كافة  اختذ 
وجوبه بالنسبة اىل كل يوم خيشى إن صامه أن 
امكنه  واذا  قضاؤه.  ويلزمه  باملرض  يصاب 
احتامل االصابة حتى يصبح  تضعيف درجة 
خالل  من  ولو   � العقالء  عند  به  يعتد  ال  مما 

باآلخرين  االختالط  وعدم  البيت  يف  البقاء 
والكفوف  الكاممة  واستخدام  ق��رب  عن 
 � ذلك  ونحو  املستمر  التعقيم  ورعاية  الطبية 
يتحمل  بالغ ال  ومل يكن عليه يف ذلك حرج 

عادة مل يسقط عنه وجوب الصيام .
يوصون  األطباء  بعض  ان  من  ذكر  ما  واما 
برشب املاء يف فرتات متقاربة تفاديًا لقلة املاء 
يف اجلسم وجفاف احللق ��  الهنام يرفعان من 
احتامل االصابة بفريوس كورونا ��  فهو �� إن 
صّح عنهم �� ال يمنع من وجوب الصوم اال 
بالنسبة اىل من بلغه ذلك فخاف من االصابة 
باملرض إن صام ومل جيد طريقًا لتقليل احتامهلا 
بحيث ال يصدق معه اخلوف � ولو بالبقاء يف 
املنزل واختاذ سائر السبل االحتياطية املتقدمة 
� وأما غريه فال بد من أن يصوم. علاًم انه ربام 
يمكن تفادي قلة املاء يف اجلسم يف حال الصيام 
الغنية  والفواكه  اخلرضوات  أكل  خالل  من 
باملياه كاخليار والبطيخ االمحر قبل الفجر ،كام 
العلك  بمضغ  احللق  جفاف  تفادي  يمكن 
اخلايل من السكر ��  برشط عدم تفتت اجزائه 
يف الفم ونزوله اىل اجلوف ��  فان مضغ العلك 
يؤدي اىل زيادة افراز لعاب الفم وال مانع من 
بلعه يف حال الصيام. وبذلك يظهر ان الذين 

والبقاء  رمضان  شهر  يف  العمل  ترك  يسعهم 
ال  باملرض  االصابة  يأمنون  بحيث  املنزل  يف 
الذين ال  الصيام، وأما  يسقط عنهم وجوب 
فإن   � كان  سبب  ألي   � أعامهلم  ترك  يسعهم 
خافوا من االصابة بالفريوس مع ترك رشب 
يمكنهم  النهار ومل  متقاربة يف  املاء يف فرتات 
اختاذ اجراء آخر يأمنون معه من االصابة به مل 
جيب عليهم الصيام، وإن مل جيز هلم التجاهر 
باإلفطار يف املأل العام. ومن املعلوم ان صيام 
شهر رمضان من أهم الفرائض الرشعية وال 
انسان  وكل  حقيقي،  لعذر  اال  تركه  جيوز 
له عذرًا حقيقيًا يف  أن  نفسه يف  أعرف بحال 

ترك الصيام أو ال .
هنار  يف  الصيام  وجوب  ان  القول:  وخمترص 
شهر رمضان انام يسقط عمن له عذر رشعي 
كاملريض ومن خياف - لنصيحة طبية مثاًل - 
أن يصاب باملرض إن صام ومل يتيرس له اختاذ 
االصابة،  عن  له  ن  املؤمِّ االحتياطي  االجراء 

واال لزمه ذلك ومل جيز له ترك الصيام .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

17/ شعبان املعظم /1441 ه�
مكتب السيد السيستاين )دام ظله(/

النجف األرشف

 إعداد: محمد حمزة جبر



األحرار: إبراهيم حميد العويني 
تصوير: صالح السّباح

المش���اريع  قس���م  م���الكات  تواص���ل 
للعتب���ة  التابع���ة  والفني���ة  الهندس���ية 
إلنج���از  أعماله���ا  المقدس���ة  الحس���ينية 
مشروع مستشفى الشيخ أحمد الوائلي 
)رحم���ه اهلل(، والكائن في حي اإلس���كان 
كرب���الء  بمحافظ���ة  العي���ادات(  )ش���ارع 
المقدسة وبنسبة انجاز وصلت إلى )%92(.

الشيخ أحمد الوائلي وسط كربالء

مالكات العتبة الحسينية المقدسة تنجز )92%( من مشروع 

مستشفى 
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 أكد ذلك املهندس )سجاد حممد حسن( 
املرشف عىل املرشوع، مضيفًا  ان املرحلة 
ثالثة  شملت  للمرشوع  املنجزة  االوىل 
للمرىض  رق��ود  غ��رف  وتضم  أع��امل، 
متخصصة  عالجية  طبية  أقسام  وعدة 
للعمليات  ص��االت  ث��امن  ع��ن  فضال 
الك�ى، اضافة اىل عدة طوابق خمصصة 
منها الطوارئ وغرف رقود تضم )77( 
اىل  رسير   )200( عىل  وحتتوي  غرفة 
ان  موضحًا  الطبية.  العيادات  جانب 
خمّصصًا  ج���زءًا  ايضا  يضم  امل���رشوع 
لسكن املالكات الطبية، وجناح تعليمي 
ومراكز ختصصية، كام حيتوي عىل حمطة 
اخلدمات  وبعض  امللوثة  املياه  ملعاجلة 
اىل  اضافة  والكهربائية،  امليكانيكية 

والتنبيه  واحلرائق  التكييف  منظومات 
وامليكانيكي،  الكهربائي  واالستشعار 
تم  االنشائية  امل��واد  مجيع  ان  اىل  مشريا 
استريادها من خارج البلد، ومن مناشئ 

عاملية رصينة.   
مهدي(  رض��ا  )حسني  ق��ال  جهته  من 
رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف 
العتبة احلسينية املقدسة:  ان اهلدف من 
بناء املستشفى هو تقديم أفضل اخلدمات 
الطبية والعالجات للمواطنني والقضاء 
عىل فكرة سفر املرىض اىل خارج البالد 
لتلقي العالج.. مضيفا، ان املستشفى تم 
)1150م2(  تبلغ  مساحة  عىل  تشييده 
مدينة  االسكان وسط   الواقعة يف حي 
كربالء املقدسة، وقد تم تأسيسها وفق 

املعتمدة من قبل وزارة الصحة  املعايري 
العراقية واألنظمة العاملية يف اختصاص 

بناء املستشفيات احلديثة.
بعدة  مرتبط  امل��رشوع  ان  مهدي  وبني 
كمرحلة  افتتاحه  يمكن  وال  مراحل، 
امل��راح��ل  ك��اف��ة  ان��ج��از  بعد  اال  اوىل 
العيادات  من  املرشوع  ضمن  املندرجة 
اىل  مشريًا  االخرى.  واخلدمات  الطبية 
الوائيل-  -أمح��د  الشيخ  مستشفى  ان 
واملراكز  املستشفيات  ك���ى  من  تعد 
العامة  االم��ان��ة  تنجزها  التي  الطبية 
العتبة احلسينية املقدسة،  بعد مستشفى 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  االمام 
)عليه  احلسني  االمام  سفري  ومستشفى 

السالم( اجلراحي.
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ات  ال يخفى على أحد خطورة الوباء الذي اجتاح العالم شرقًا وغربًا، وبعد كلَّ النظريَّ
المعُقولة وَغير المعُقولة بشأن )فيُروس كورونا( مهما احتملنا وناقشنا وتداولنا يجدر بنا 

ق الى ما تقدمه العتبة الحسينية المقدسة من خدمات إنسانية  التطرَّ
في زمن جائحة »كورونا« من وقفة مشرفة داخل البلد الحبيب 

داعمة بال حدود للفرد العراقي.  

األحرار/ حسنين الزكروطي

ماذاقّدمت العتبة الحسينية المقدسة 
خالل جائحة كورونا؟
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إزاء  احلكومي  للواجب  املكّمل  أهّنا  تثبت  يوم  بعد  يوم  فهي 
الشعب العراقي بجميع أطيافه، فام قدمته من خدمات إنسانية 
واجتامعية طوال السنني املاضية ما هي إال رسالة مضموهنا ان 
املؤسسة الدينية ال يقترص عملها عىل اجلانب الديني واالحكام 
يتامشى مع  بام  املجتمع  تعمل عىل خدمة  بل  الرشعية فحسب 

الدين واإلنسانية.
اإلنسانية  وامل��ب��ادرات  اخلدمات  عن  البعض  يتساءل  وق��د 
أزمة  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  قّدمتها  التي  واالجتامعية 
بينها  ومن  العامل  بلدان  اغلب  رضبت  التي  كورونا  جائحة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  نبني  ان  لنا  البد  وهنا  العراق؟، 
كوادرها  مجيع  وّجهت  العراق  يف  االوىل  احلالة  ظهور  ومنذ 
الطبية واهلندسية واخلدمية اىل تقديم كل طاقتها ملساندة الدوائر 
احلكومية يف مكافحة هذه االزمة، وخالل هذا امللف سنسلط 
بعض  بآراء  معّززة  ًقدمتها،  التي  النشاطات  أبرز  عىل  الضوء 

املنظامت والسفارات العاملية إزاء هذه اخلدمات.

مبادرات طبية متنوعة
عىل  العام  املرشف  الساعدي  ستار  الدكتور  مع  كانت  البداية 
»ان  قال:  الذي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصحي  القطاع 
االنسانية  اخلدمات  تقّدم  وكعادهتا  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وخالل  احلبيبة،  املحافظات  مجيع  يف  العراقي  الشعب  لعموم 
ازمة كورونا التي رضبت الكثري من دول العامل ومن بينها بلدنا 
احلبيب، عملنا عىل تقديم جمموعة من املشاريع منها ما يتعلق 
باخلدمات  يتعلق  ما  ومنها  كرفانية  مستشفيات  وتشييد  ببناء 

الطبية والصحية«. 
)2500م2(  بمساحة  أرض  حتويل  عىل  »عملنا  وأض��اف: 
كانت معرضًا حتت مسمى )معرض كربالء الدويل يف السابق( 
الطارئة يف حمافظة كربالء  إىل مركز صحي الستقبال احلاالت 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  ملستشفى  املساندة  من  ك�نوع  املقدسة 
مكانًا  األزم��ة  ه��ذه  خ��الل  أصبحت  التي  الطبية  ال��س��الم( 

لتشخيص املصابني بالفريوس«.
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وردهات  رسيرًا   )60( من  متكون  »املركز  أن  حديثه،  وتابع 
مصحوبة  النهارية،  والعناية  املركزة  والعناية  الكىل  لغسل 
باألجهزة واملعدات الطبية التي حتتاجها أي مستشفى طوارئ، 
املتنّوعة  فضاًل عن أجهزة السونار واألشعة واألجهزة الطبية 

األخرى«.
لبقية  احلسينية  العتبة  قدمتها  التي  الطبية  اخلدمات  وعن 
يقترص عمل  »مل  أنه  الساعدي،  بنّي  األزمة  املحافظات خالل 
املقدسة فحسب؛  املقدسة عىل حمافظة كربالء  احلسينية  العتبة 
يف  احلكيم  مستشفى  اىل  اخلدمات  تقديم  أيضا  شملت  بل 
وكذلك  رسي��رًا،   )30( بمجموع  األرشف  النجف  حمافظة 
العام،  الفرات  مستشفى  يف  وحتديدًا  الكرخ  صحة  دائرة  يف 
اخلطيب،  مستشفى  يف  وبالتحديد  الرصافة  صحة  ودائ��رة 
كذلك هناك مساعدات وخدمات طبية ووقائية لدوائر صحية 
للجهود  تثمينًا  مالية وكتب )شكر وتقدير(  خمتلفة ومكافآت 

املبذولة«. 
تعاون خارجي

كام نوه الساعدي اىل ان »وفد العتبة احلسينية املقدسة إلتقى يف 
العراق خالل زيارته  اىل  العاملية يف  وقت سابق ممثَل الصحة 
مدينة كربالء املقدسة، وقد متحور اللقاء حول إمكانية تزويد 
فريوس  بكشف  اخل��اص   )PCR( ال�  بجهاز  املستشفيات 
اخرى  جهة  من  الوصول،  اج��راءات  ننتظر  واآلن  كورونا، 
كان لنا تواصل مع السفارة الصينية من أجل تبادل املعلومات 
واملستلزمات الطبية سواء ع� الرشاء او الت�عات بغية توفريها 

يف املستشفيات«.  
تشييد مركز صحي خالل )15( يومًا

مهدي،  رض��ا  حسني  املهندس  مع  فكان  الثاين  اللقاء  ام��ا 

قال  والذي  املقدسة  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  رئيس 
للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل  من  مبارش  »بتوجيه  )األحرار(:  ل� 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وبسبب 
انتشار جائحة كورونا التي أصابت أغلب دول العامل والعراق 
ملديرية  املقدسة  العتبة  مساندة  ال��رضوري  من  كان  بينها  من 
ما  خالل  من  األخرى  الصّد  وجهات  املقدسة  كربالء  صحة 

يمكن توفريه ملواجهة هذا الفريوس اخلطري«.
وأكد مهدي: أن »الكوادر اهلندسية والطبية عملت لياًل وهنارًا 
مركز  توفري  أجل  من  يومًا؛   )14( وخالل  متواصل  بشكل 
الصحية  األمور  إىل  إضافة   ، االنواع  بجميع  متكامل  صحّي 
األخرى املتعّلقة بمعاجلة الضغط السالب للحّد من إصابات 

العدوى داخل الردهات«.
مدن الزائرين الثالث  تفتح أبوابها 
إلستضافة المحجورين والمصابين

ومساندًة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  بتوجيه 
ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  املقدسة  ك��رب��الء  صحة  ملديرية 
خصصت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مدن الزائرين 
الثالث واملتمثلة بمدينة سيد االوصياء ومدينة اإلمام احلسني، 
ومدينة احلسن املجتبى العرصية للزائرين الستضافة املصابني 
واملالمسني للحالة املصابة بفريوس كورونا املستجد، وكذلك 
الفئة املحجورة نتيجة سفرهم خارج املحافظة او البلد خالل 
األزمة، حيث تستمّر مدة حجرهم عادة )14( يومًا، يضاف 
طعام  من  يلزم  ما  كل  توفري  الزائرين  مدن  يف  الستضافتهم 
مدار  وع��ىل  جم��اين،  بشكل  اخلدمية  األم��ور  وكافة  ورشاب 
الساعة خالل تواجدهم يف احلجر الصحي، بحسب ما أكدته 

إدارة مدن الزائرين الثالث«. 
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دعم القوات األمنية
كشافة  مجعية  يف  اإلعالم  وحدة  مسؤول  زيارة  كرار  وحتدث 
الوارث قائاًل: ان »محلة )عّقم إيدك( بدأت يف قاطع كربالء � 
بابل وكربالء - بغداد، ومتّثلت بتوزيع املعقامت عىل القوات 
بشكل  املواطنني  مع  تواصل  او  تالمس  لدهيا  التي  االمنية 
مبارش، وكذلك تعفري الكرفانات واألماكن اخلارجية اخلاصة 

هبم ك�نوع من االحرتازات الصحّية«.
منوهًا إىل أن »املبادرة االوىل للكشافة مل تشمل حمافظة كربالء 
سبقتها  وقد  وبغداد،  بابل  حمافظة  ايضا  شملت  بل  فحسب 
حمافظة  أحياء  اىل  اضافة  وبغداد  بابل  حمافظة  يف  مبادرات 

كربالء ومركز املدينة وأقسام العتبة احلسينية املقدسة«.

سالل الطعام تصل لتسع محافظات خالل األزمة
يف  املضيف  قسم  مسؤول  دكة،  أبو  مصطفى  قال  جهته  من 
العتبة املقدسة: »منذ إعالن حظر التجوال يف عموم حمافظات 
للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل  من  وبتوجيه  احلبيب،  العراق 
احلسينية املقدسة بارش قسم املضيف بالتنسيق مع األخوة يف  
قسم الشؤون الدينية وبقية األقسام بتنظيم  السالل الغذائية 
املتعففة واملترّضرة خالل فرتة  العوائل  ومن ثم توزيعها عىل 

األزمة«.
نوعًا   )11( ضّمت  الغذائية  »السلة  أن  دكة،  أبو  وأض��اف 
الرز  بني  وتنّوعت  العائلة،  التي حتتاجها  املواد األساسية  من 
املواد  من  وغريها  والزيت  واملعجون  والعدس  والفاصوليا 
الرئيسية«، مشريًا إىل أن »مباردة التوزيع مل تقترص عىل حمافظة 
عراقية  حمافظات  ث��امن  ايضا  شملت  بل  فحسب؛  كربالء 
الكوت،  الساموة،  الديوانية،  االنبار،  بغداد،  )بابل،  وهي: 

مسؤول مضيف اإلمام 
الحسين )عليه السالم(: 

السلة الغذائية ضّمت )11( 

نوعًا من المواد األساسية 
التي تحتاجها العائلة
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دياىل، البرصة(، وقد وصل عدد السالل الغذائية املوزعة لغاية 
تاريخ )2020/4/11( إىل أكثر من )36024( سلة يف عموم 

املحافظات، العمل مستمر لغاية انتهاء األزمة«.
جهود متنوعة يقّدمها قسم الصيانة خالل 

أزمة كورنا
العتبة  يف  الصيانة  قسم  مسؤول  األنباري  كريم  حتدث  فيام 
املقدسة قائاًل: »توّزعت أعاملنا بني شعبنا ووحداتنا كاًل حسب 
اختصاصها واملهام التي يمكن هلا خدمة جهة او رشحية معينة، 
أزمة كورونا  بداية  منذ  والتطريز  اخلياطة  حيث عملت وحدة 
عىل خياطة الكاممات وتوزيعها بدءًا من أقسام وشعب العتبة 
املقدسة وانتهاًء ببعض املؤسسات احلكومية مثل دائرة البلدية 

واملجاري والدوائر االمنية، وانتجت الوحدة يف األيام األوىل 
بينام يف الوقت  الواحد،  اليوم  ال� )1200( كاممة يف  ما يقارب 

الراهن نصل اىل ما يقارب ال� )4000( كاممة«.
باألجهزة  مزّودتني  مركبتني  ايضًا  وّفر  »القسم  أن  إىل  ولفت 
ومعدات التعقيم والتعفري بالتنسيق مع ثلة خرية من املت�عني، 
املحافظة عىل  أحياء  تعفري  يتمثل يف  )املت�عني(  وكان عملهم 
عمودي  )جهاز  تعفري  أجهزة  عمل  يصاحبها  اليوم،  م��دار 
مزّود بامدة التعقيم والتبخري( ويوضع عند بعض أقسام العتبة 
لتعقيم  الرشيف،  احلسيني  الصحن  وأبواب  املقدسة  احلسينية 

الزائر والضيف قبل الدخول«.   
وفيام خيص خدمات توفري مياه ال� ))Ro للمناطق البعيدة عن 
»بخصوص  االنباري:  قال  كورونا  أزمة  خالل  املدينة  مركز 

تم توفير محطات داخل وخارج 
مركز مدينة كربالء لتوفير 
مياه الشرب ال� )ro( للعوائل
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ال� ))Ro فأن العمل فيها مستمر منذ ما يقارب  حمطات مياه 
داخل  يف  املحطات  من  جمموعة  وفرنا  حيث   سنوات،  ثامين 
احلصول  الكريمة  للعوائل  يتسنى  لكي  املدينة  مركز  وخارج 
أزمة  خالل  اما  جماين،  وبشكل  للرشب  الصاحلة  املياه  عىل 
ليشمل  العمل  توسع  فقط  العزيز  بلدنا  هبا  يمر  التي  كورونا 
املناطق )القرى واالرياف(، من خالل توفري مركبات  بعض 
جوالة خاصة بمياه ))Ro، ويكون عملها توصيل املياه بشكل 

يومي للعوائل العراقية«.
فتح سبل تعاون لمكافحة كورونا

خالل  ال��ع��راق  ل��دى  الصيني  السفري  ت��او(  )تشانغ  وق��ال 
للعتبة  الرشعي  املتويل  ولقائه  املقدسة  كربالء  ملدينة  زيارته 
احلسينية املقدسة: »الزيارة جاءت تلبية لدعوة العتبة احلسينية 
لدعم  اخل���ات  وتبادل  تعاون  سبل  فتح  أجل  من  املقدسة 
أن  إىل  مشريًا  كورونا«،  جائحة  مواجهة  يف  الصحي  القطاع 
جاءت  األزمة  خالل  العراق  اىل  ُأرسلت  التي  »املساعدات 
نتيجة دعم احلكومة العراقية وشعبها للشعب الصيني خالل 
تأكيدًا  جاء  اللقاء  »هذا  أن  وموّكدًا  الفريوس«،  ضد  حرهبا 
عىل استمرار دعم احلكومة الصينية للشعب العراقي من أجل 

ختّطي هذه األزمة«.
وأضاف: »لدينا اطالع عىل بعض نشاطات املؤسسات الدينية 
احلسينية  العتبة  وبالتحديد  األزم��ة،  هذه  خالل  العراق  يف 
املقدسة وما تقدمه للشعب العراقي واحلكومة، وسيكون لنا 
تواصل أك� مع العتبة احلسينية املقدسة لتجاوز هذه األزمة«.

صحة  دائرة  عام  مدير  املوسوي  صباح  الدكتور  حتدث  فيام 
كربالء املقدسة قائاًل: »منذ اليوم األول إلنطالق أزمة كورونا 
يف العراق كانت توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة 
من  كربالء  دائرة صحة  بدعم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
دعم  من  ابتداًء  الصعد،  وبكافة  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
واملستلزمات  باالجهزة  املحافظة  يف  الصحية  املؤسسات 
وتساند  تدعم  وبنايات  صحية  مؤسسات  وتوفري  الطبية، 
يف  أماكن  بتوفري  وانتهاًء  املوجودة،  احلكومية  املستشفيات 
طريق  عىل  للزائرين  السالم(  )عليه  االوصياء  سيد  مدينة 
� بغداد(، ومدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( عىل  )كربالء 
طريق )كربالء � بابل(، ومدينة اإلمام احلسن )عليها السالم( 
عىل طريق )كربالء – النجف( الستقبال الوافدين واملالمسني 

للحاالت املصابة«. 
كربالء  صحة  لدائرة  املقدم  الدعم  كل  اىل  »باإلضافة  وتابع: 

كبرية  دعم  مساندة  هناك  الثالث،  الزائرين  مدن  قبل  من 
السالم(  )عليه  العابدين  زي��ن  اإلم��ام  مستشفى  قبل  من 
من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الصحية  واملؤسسات 
تشييد  يصاحبها  الطبية،  واملستلزمات  االجهزة  توفري  خالل 
مركز طوارئ حيتوي عىل أكثر من )50( رسيرًا، وجمهز  بكافة 
املقدسة  العتبة  وضعتها  التي  الطبية  واملستلزمات  األجهزة 
حتت ترصف دائرة صحة كربالء املقدسة خالل فرتة االزمة، 
الصحية يف  للمالكات  ُقدمت  التي  املعنوية  املبادرات  كذلك 
الدائرة )خّط الصد االول( من خالل تكريم الكوادر الصحية 
والتمريضية بمكافأة وكتب شكر وتقدير ك�جزء من اإلشادة 

لعملهم الكبري واملتواصل عىل مدار الساعة«. 
الكوادر  وإحساس  مشاعر  حول  تساؤلنا  عن  إجابته  ويف 
يلتمسون  وهم  األول(  الصّد  )خّط  والتمريضية  الصحية 
الدعم الكبري من قبل املرجعية الدينية العليا والعتبة احلسينية 
الدينية  املرجعية  ووصايا  بيان  »ان  قال:  واملواطنني  املقدسة 
الطبية  ال��ك��وادر  بخصوص  األرشف  النجف  يف  العليا 
الروح  رفع  يف  الكبري  ال��دور  هلا  األزم��ة  خالل  والتمريضية 
الطبية والتمريضية بمبادرة منهم يف  املعنوية  وزيادة الكوادر 
هناك  بل  الرسمي،  الدوام  انتهاء  بعد  حتى  املصابني  ردهات 
تنافس فيام بينهم لتقديم كافة اإلمكانات، وهناك الكثري منهم  
من ابتعدوا عن أهلهم وذوهيم قرابة شهر كامل؛ بغية املساعدة 

يف عالج املصابني وحماربة هذا الوباء«. 
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األحرار: ضياء األسدي / تصوير : حسنين الشرشاحي

ش���عبة المختبر في العتبة الحس���ينية المقدسة  
تضع اجراءات وقائية حرصًا على سالمة المنتسبين

سعيًا للحد من انتشار فايروس )كورونا( المستجد..

أكد مسؤول شعبة المختبر التابعة لقسم الشؤون الطبية في العتبة الحسينية المقدسة 
علي بدر نجم، ان كوادر الشعبة اخذت على عاتقها وضع اجراءات وقائية للحد من انتشار 

فايروس)كورونا( المستجد حرصًا على سالمة المنتسبين والزائرين الكرام، جاء ذلك بعد 
ظهور الوباء وبالتنسيق مع خلية االزمة في كربالء المقدسة حيث قمنا برفع توصيات عامة 

الى االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وتم تعميمها على كافة االقسام المعنية 
وخصوصًا االقسام التي هي بتماس مع الزائرين«.

االجراءات  وضع  بعد  كانت  الشعبة  مهام  ان  نجم:«  وتابع 
يومية  اجراء جوالت  ورقابية عملها  نكون جهة إرشافية  بأن 
التي  اإلج��راءات  تلك  وتطبيق  التزام  مدى  ملتابعة  مستمرة 
املواد  توزيع  ذلك  اىل  اضافة  سالمتهم،  عىل  حفاظًا  جاءت 
فضاًل  وجتهيزها  الوقائية  االج��راءات  ومستلزمات  الصحية 
لألبواب  اليومي  التعفري  بإجراء  املخت�  منتسبي  قيام  عن 
وجبتني  بواقع  ويتم  احلرم  داخل  اىل  اخلارجية  والعوارض 
معقامت  عن  عبارة  تكون  التعفري  ومواد  ومسائية،  صباحية 

ضمن  وتراكيزه  الكيميائية  باملواد  خمتصني  باستشارة  خاصة 
تراكيز معينة ومن رشكات رصينة معتمدة ».

ثالث  من  تتكون  املخت�  شعبة  ان  ق��ائ��اًل:«  نجم  وأض��اف 
الرقابة الصحية والتي يتلخص  وحدات وهي كل من وحدة 
من  املقدسة  بالعتبة  املتبعة  االج���راءات  متابعة  يف  عملها 
وحدة  اىل  الغذائية  العينات  جلب  وكذلك  الصحية  الناحية 
وحدة  ام��ا  الفحص  لغرض  والكيميائي  البكرتيولوجي 
االغذية  بفحص  تتلخص  كوادرها  ومهام  )البكرتيولوجي( 
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الصحية  الرقابة  وحدة  من  استالمها  بعد  بالكامل  واملياه 
وتفحص  للفحص  بإدخاهلا  نقوم  معينة  سجالت  ضمن 
من  )البكرتيا(  وج��ود  لتشخيص  )بكرتيولوجي(  الغذاء 
الفحص  نتائج  حيث  من  صالحيتها  مدى  ونحدد  عدمها 
ونكون نحن هنا مسؤولني عىل مجيع املواقع املختصة بإنتاج 
الوحدة  وأما  ايضًا،  املياه  حمطات  وكذلك  الغذاء  وتوزيع 
الثالثة هي وحدة الفحص الكيميائي والتي يتلّخص عملها 
ايضًا بفحص عينات الغذاء كيميائيًا، ويتم هذا العمل ضمن 
الفرق  املختصة من  الكوادر  تقوم  برنامج معد مسبقًا حيث 
وضمن  العتبة  مواقع  اغلب  عىل  جوالت  بإجراء  الصحية 
وهذا  الصحية  الرقابة  وح��دة  قبل  من  حمدد  معني  ج��دول 
املذكورة«.  املواقع  لكل  ميدانية  وزي��ارات  دوري  اجلدول 
الفحص  مرحلة   تدخل  العينات  عىل  احلصول  بعد  مبينًا،  
الكيميائي والبكرتيولوجي والفيزيائي ايضًا واما هذه الفرتة 
العمل  ان  حيث  املياه  حمطات  عىل  االج��راءات  شددنا  فقد 
اىل  اضافة  موقعي  وفحص  ويومي  مكثف  بشكل  اصبح 
مجيع  عىل  يتم  العمل  وهذا  للمحطة  العامة  النظافة  متابعة 
تبلغ )41( حمطة  املقدسة والتي  املحطات يف حمافظة كربالء 

ووفق جدول معني.

الظروف  وبسبب  الكاممات  توفري  خيص  ما  ان  وأوض��ح 
وغالء  املستجد  )كورونا(  فايروس  ازمة  وهي  هبا  نمر  التي 
كمياهتا،  وقلة  توفرها  وعدم  هلا  االخرية  اآلونة  يف  االسعار 
العتبة املقدسة ان تنشئ معماًل خلياطة الكاممات  هنا ارتأت 
التابع اىل قسم الصيانة، وهذا العمل يتم وفق تعفري وتطهري 
العمل  لزي  العاملني  ارت��داء  وكذلك  العمل  ملكان  كامل 
الطعام  يطهى  ان  قبل  فيكون عملنا  االطعمة  بام خيص  واما 
وبعد  لفحصها  خمت�يًا  تدخل  امل��واد  تلك  فأن  املضيف  يف 
ظهور النتيجة تدخل ملرحلة الطهي وهذا اجراء روتيني ويتم 
بشكل يومي اضافة اىل دور الرقابة الصحية اثناء الطبخ وقبل 
اعداد الطعام من حيث التزامهم بالرشوط الصحية املتلخصة 
بارتداء الزي الصحي والكاممات والكفوف وهذا العمل يتم 

وفق ضوابط ورشوط وزارة الصحة العراقية«.
التابعة  الشعّب  احدى  هي  املخت�  شعبة  ان  بالذكر،  اجلدير 
لقسم الشؤون الطبية  لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
رصينة  عاملية  مناشئ  وفق  ومتطورة  حديثة  اجهزة  متتلك 
منظومة  اىل  اضافة  وبكرتيولوجيًا  كيميائيًا  االغذية  تفحص 

املياه التي تعمل وفق منظومة )االيدكس( املعتمدة دوليًا.
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األدبية

ق����������م ن����������ب����������ادر ب�������ه�������ا ال���������������ص�������ي�������ام ف����ق����د 

ق�������ل�������ت وال���������ن���������ا����������س ي��������رق��������ب��������ون ه�������اال 
م����������ن ي�������ك�������ن �������ص������ائ������م������ا ف�������������ذا رم�������������ص������ان 

ام�������������������������اأ ال�������دن�������ي�������������������������������ا ������ص�����ع�����اع�����������ا 
ق�����������������د ط�������������غ�������������ا ال���������ن���������ا����������س ع����ل����ي����ه���������ا 
ف���������رام�����������������������������ت ف�������������������ي ال��������دي��������اج�����������������ي 
ذك��������������ّ�������������ر ال��������ن��������������������������ا���������س ع�������ه�����������������������ودا 
ي����������������وم ك����������������ان ال�����������������ص�����������������وم م��������������ع����ن����ى 
االأر�������������������س  يف  ال��������رح��������م�����������������ة  ي������ن�������������ص������ر 

اأ��������ص�������ي�������ف اأن�������������ت ح��������������������ّل ع������ل������ى االأن�������������ام 
ق������ط������ع������ت ال��������ده�����������������ر ج��������واب�����������������ا وف�����ي�����������ا 
رك�����������������ن  ح�������م���������������اك  ي�������ح�������د  ال  ت������خ������ي������م 
ن�����������ص�����خ�����ت �������ص������ع������ائ������ر ال�������������ص������ي������ف������ان ملّ�����������ا 
ورح����������������ت ت�������������ص������د ل�������������اأج�������������واد �����ص����رع���������ا 
ب�������������������اأن اجل�������������������ود ح���������رم�������������������ان وزه�����������������د 

ب����ال���������ص����ي���������ام ي����ح����ي��������������ا  اأن  واأق�������������ص�������������م 
ي��������ع�����������������ود م����������������������زاره ف�����������������ي ك�����������ل ع�������������ام
ف�������ك�������ل االأر��������������������������س م������ه�������������د ل�����ل�����خ�����ي�����������ام
ق������ن������ع������ت م����������ن ال�������������ص������ي������اف������ة ب�����امل�����ق�����������������ام
م���������ن االإح�������������������ص���������ان ع��������ل��������وي ال�����ن�����ظ�����������������ام
ال�����ط�����ع�����ام اأو  ال�����������������ص��������راب  م���������ن  اأع�������������������ز 

ام�������������������������اأ ال�������دن�������ي�������������������������������ا ������ص�����ع�����اع�����������ا 
ق�����������������د ط�������������غ�������������ا ال���������ن���������ا����������س ع����ل����ي����ه���������ا 
ف���������رام�����������������������������ت ف�������������������ي ال��������دي��������اج�����������������ي 
ذك��������������ّ�������������ر ال��������ن��������������������������ا���������س ع�������ه�����������������������ودا 
ي����������������وم ك����������������ان ال�����������������ص�����������������وم م��������������ع����ن����ى 
االأر�������������������س  يف  ال��������رح��������م�����������������ة  ي������ن�������������ص������ر 

�����ص����ع����ب����ان م���������ن  ال���������ه���������ال  ذاك  اأق���������م���������ر 

ي���������ص����ب����ه ال�������������ص������ب م��������ن ن������ح������اف������ة ج�������ص���م���ه
ا����ص�������������������م�������ه اأول  ل�������ل�������ورى  ب�����ال�����ن�����ور  خ�������ط 

ال�����ت�����رح�����ي�����بُ ب������ه������ال ش�����ه�����ر رم������ض������اَن
لقْد جرت عادة الشعراء أن يرّحبوا بهالل شهر رمضان الذي يأذن ببدء هذا الشهر الكريم، ويتفننوا في وصفه ويعدوه 

إمارة خير وبشارة يمن وبركة ، فيذكر البحتري :

هالل شهر شعبان حين أصبح قمرًا يؤذن بطلوع شهر رمضان، فيقول:

فيقول الشاعر ابن حمديس الصقلي:

ويقول الشاعر محمد األخضر:

ويقول محمود حسن إسماعيل مرّحبا بشهر الصيام : 
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يف ذاِت �صباح .. 
يف �صريِحك يا اإماُم.. جْبُت اأركانُه املطهرات، فت�صُت كل الزوايا، 
�صعيفًا  طريف  كل عني، فريتّد  يف  اأحملق  الوجوه،  كل  تفح�صت 
كليًا، في�صبغ وجهي بلون اخلجل. تقّدمت نحو �صباك جدثك، 
بك  همُت  حولك،  بها  طّوفت  ت�صّرعاتي،  اأفكار  اأجمع  اأخ��ذُت 
روحًا، وت�صرعاتي تتدفق مثل ال�صيل، األفيُت نف�صي طائرة اليك 
فيها  وتختنق  االأمل،  ي�صب  عيّني  ويف  وياتها.  وت�صكو  تتململ 
َعرباتي، واأتّوغل يف عمق مناجاتك، وقد تعّفر وجهي برابك، 
اأ�صرخ  قبتك.  حتت  فت�صّمرت  اعتزامي،  وخ��ار  ل�صاين،  وج��ّف 
اأخرج  كي  �صيائك  نور  من  �صربة  م��والي  ا�صقني  ظمئْت:  اإين 
من معاناتي. خْذ بيدي، دلنّي عن مكان اأمني، و�صْع خطاي على 
طريقك. ثبتني موالي و�صط لوؤلوؤتك املقد�صة فهي اأن�صودة على 
لوؤلوؤتك كرمية رقيقة  ليلها.  واأع�صق  اأع�صقها  فمي ما حييت.. 
مباركة، هي اآ�صرة لكل زائٍر عارٍف بحقك، و�صياء اأ�صيل يعطي 

روؤية �صافية ملن ينهل ال�صفاء من مرقدك. 
يف ذات م�صاء..

يف �صريحك يا اإماُم.. جل�صُت عند الدماء الزاكية، واألف حلم 
الناٍر  على  كثلج  ويذوب  ي�صغي  احلزين  قلبي  ذاتي.  يف  واأمنية 
عند كل دعاء. اأر�صل �صكوى باالأوجاع املن�صابة يف �صدري. اأبحر 
�صوب منحر الراأ�س، فاأتيه لوال و�صاياك اأمامي، تنفلت العينان 
عرب ثقب الف�صة حيث يغطي ال�صياَء االحمر راأ�صك ال�صريف. 
على  املقتول  ال�صهيد  البطل  مرثية  هنا  ال�صغري:  راأ�صي  يقراأ 
واأنت،  اأنا،  الطغاة.  وجِه  يف  حق  كلمة  وقول  االن�صان؛  حرية 
وهم، كلّنا يدرك باليقني اأعماق الق�صية، ولكّنا مل نفعل �صيئًا، 
اأمتارًا،  نتاأخر  �صربًا،  نتقدم  نتقهقر-  نتاأرجح،  قو�صني  بني  كّنا 
اأنك  والقمر،  كال�صم�س  الباقية  واحلقيقة  اأم��ي��ااًل.  نراجع 
اليك  العاملني  تفّر  �صدائد  يف  االن�صاين.  العامل  م��راآة   م��والي 
ومتّرغ َجبهاتها ب�صّوع تربتك. باأّي بوح ي�صرون �صور اأفعالهم، 

لون اليك، باأّي لغة ينادونك فتمنحهم ال�صفاء.  باأّي �صوت ي�صّ
يف ذات يقني..

خفيفًا  نف�صي  اأج��د  اإم��ام..  يا  الطاهر  حرّمك  من  اخل��روج  يف 
اأم�صي، ُمغت�صا بعطر نورك، اأطوي دمعتي، واأرفُع راأ�صي نحوك،  
ويداّي على �صدري، في�صهُق قلبي بال�صام عليك. كاأّن �صريحك 

بدد...  العامل  وكل  اأبد،  –كرباءك- 

كأّن َضِريَحك – كربالءك – 
أبد.. وكل العالم بدد

ح���ي���در ع��اش��ور
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دم�������������َك امل��������ن��������رُي ع�����ل�����ى م���������������داِر ال�����ك�����وك�����ب 
ي�������ا م�������ان�������َح االإي����������ث����������اِر اأ�������ص������م������ى ق����ي����م����ةٍ 
ل������ل������ذرى ال�������������ص������ه������ادة ِ اآالء  اأو���������ص��������ل��������َت 
اأح�������ي�������ي�������َت اآم�����������������اَل ال������ع������ق������ي������دِة ب����ع����دم����ا 
ت���ب���ت���غ���ي ن�����ف�����������ص�����َك  ن���������������ذرت  ك��������ن��������َت  هلل 

ف������ق������ذف������ت������ُه������ْم ب�������احل�������ق ت�������دم�������غ زي�����َف�����ه�����م 
ل�����������ان ت�������ر��������ص�������ُدن�������ا وت�������ُل�������ه�������م ع�������ص���ق���ن���ا 
ول������ق������د ب�����ذل�����ن�����اه�����ا ال����������دم����������اَء رخ����ي���������ص����ًة
ول����������ق����������د ب��������ذل��������ن��������اه��������ا ومل���������������ا ت�����ن�����ت�����ِه 
م���������ن األ���������������ف ع������������ام وامل��������ن��������اي��������ا زه��������ُون��������ا 
ول��������ق��������ْد األ������ف������ن������اه������ا احل���������ي���������اَة �����ص����ق����ّي����ًة
ول��������ق��������د ت�����ي�����������ّق�����ن�����ا ب����������������انَّ ط�����ري�����َق�����ن�����ا 
ل�������ذل�������ٍة ي�����������ص�����ت�����ك�����ني  ال  م����������ن  واحّل����������������������رُّ 
ي�������اب�������َن ال�����ر������ص�����ال�����ة ي�������ا ح���������ص����ني رف�����دَت�����ه�����ا 
م���������ص����ت����ق����ب����ُل االإ�����������ص����������اِم ������ص�����ي�����َغ ب���ك���رب���ا
ُت���ب���ت���ل���ى- ك����������ادت  ال������ط������ّف   - ل��������وال  واهلِل 
ي�����ك�����ف�����ي ب���������اأن���������َك ي��������ا ح�����������ص�����ني اإم������اُم������ن������ا 
ال�����ه�����دى ع�������ن  ن�����ح�����ي�����َد  ال  اأْن  وه�������ن�������اوؤن�������ا 
ق������������دٌر �����ص����م����ن����ا ح���������ُب احل�������������ص������نِي ب����درب����ن����ا
ي�������اب�������َن ال�������ب�������ت�������وِل ت�����دف�����ق�����ت اأف�������واُج�������ن�������ا
ل������������ْن ي������رع������ب������ون������ا ي���������ا ح�������������ص������نُي الأن������ن������ا
م�����ص��ى وق��������د  ال�������ع�������راق  يف  ح������ّل������َق  ال�����ف�����ج�����ُر 

ح�����������ري�����������ًة ن������ب������غ������ي ب���������ظ���������لِّ اأخ���������������������ّوٍة 

ت���ن�������ص���ِب مْل  َّ�����ة  �����ن������ ������صُ اأح�������ي�������ت  وروؤاَك 
ت�������ذب�������ذِب دوَن  االأزيل  ب�����������ص�����خ�����ائ�����َك 
ي�����ت�����������ص�����رِب مْل  دم��������������اك  م�������������ص������ُك  ل�����������ان 
ت����ن����ج����ِب مْل  ب�������اأن�������ه�������ا  ال��������ط��������غ��������اُة  ظ�����������نَّ 
ع������������داًل ي�������������ص������ُعّ ب������ك������ِل ع�����������ص�����ٍر اأج������������دِب
ب�����������ص�����خ�����اٍء م�������ن م�����ن�����ح�����وا ب������ك�������ُ������ِل حت�����ُب�����ِب
����ِب م����غ����يَّ غ����������رُي  ال�����������وج�����������داِن  يف  ف��������ه��������واَك 
ك���������ي ن������رت������ق������ي ب��������اإب��������اِئ��������ن��������ا امل������ت������وث������ِب
جت�������دب  مل  ف��������ّي��������ا���������ص��������ٌة  ف����������دم����������اوؤن����������ا 
ي�����غ�����رِب مل  وال�������������ص������ن������ا  ع����������ام ِ األ��������������ِف  م�������ن 
ول���������ق���������د ق������ح������م������ن������اه������ا ومل���������������ا ن�����ت�����ع�����ِب
م����������ا�����������سٍ ل������غ������اي������ت������ه ق����������������ويَّ امل������ن������ك������ِب
االأ������ص�����ع�����ِب ال���������زم���������اِن  يف  ه����ت����ف����ن����ا  ف�����ل�����ق�����ْد 
ي���������وَم ان����ت����ف���������ص����َت ع����ل����ى ال������دع������يِّ االأخ������ي������ِب
ودم��������������������اوؤَك ان�����ُت�����خ�����ب�����ت ل�������������ذاَك امل�������������اأرِب
ِب ب������ال������ط������ارئ������نَي ال������ط������ام������ع������نَي ال��������ك���������ُ��������َذّ
ن��������ري��������ِب ومل  ي����������زه����������و  اإمي����������ان����������ن����������ا 
ف����ه����ي اخل�������ا��������سُ م������ن ال�����������ص�����ق�����اِء امل�����رع�����ِب
ق������������������دٌر األ�����������ف�����������ن�����������اُه ب���������ك���������ِل حَت�������ب�������ِب
ت�����ذب�����ذِب دوَن  خ������ط������اَك  خ�����ل�����َف  ل����ت���������ص����رَي 
������ص�����رن�����ا ع�����ل�����ى ن������ه������ِج ال���������ف���������داِء اال������ص�����ل�����ِب
ع������ه������ُد ال�����������ص�����ال�����ة ِوال���������دع���������ي االأخ�������ي�������ِب
����ِب ت����ع���������صّ دوَن  ال��������ع��������دُل  ي�����������ص�����وُد  ف����ي����ه����ا 

دُمَك الُمنيُر
رض���������ا ال����خ����ف����اج����ي 

الى خامِس أصحاب الكساء وسيد شباب أهل الجنة الحسين الخالد عليه السالم 
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م�����������������والي ح���������ول���������ك ل��������ل��������م��������وايل ك������رب������ة
ح��������ّل��������ت ب�����ج�����م�����ع امل��������وؤم��������ن��������ني رزّي��������������������ة
وال غ�����������ص�����ل  ب���������ا  دف�����ن�����������������������وا  اآالف����������ه����������م 
ل�������ك�������ن ع�����������������زاء امل����������وؤم����������ن����������ني ع�����ل�����ّي�����ه�����م
ق�������د ع�����ّل�����م�����ون�����ا ال���������ص��������������رب ه�������م اأه������������ل ل���ه
م������������رارة رغ������������م  اهلل  ب���������اأم���������ر  ور������������ص�����������ا  
ل���ك���م اإيّن  ������ص�����ي�����دي  ي�������ا  ال������ر�������ص������ا  ذا  ي�������ا 
ف�����ا������ص�����ف�����ع خل�������������ادم������ك ال�����ف�����ق�����ري ب����رح����م����ة

اأم�������������ص������ى ال������ف��������������������وؤاد ل����ه����ول����ه����ا م���ت���ف���ّت���ق���ا
اأع������������داوؤه������������م ذه�������ل�������وا ل�����ه�����ا واالأ��������ص�������دق�������ا
�������ل ب��������امل��������دام��������ع م���������ن ب���ق���ى ك������ف������ن وغ���������������صّ
ال���ت���ق���ى اأويل  وال�����ط�����اه�����ري�����ن  وح�������ص���ي���ن���ه���م 
م�����ه�����م�����ا ب�����������دا ف�����������رج ال�������ن�������وائ�������ب �����ص����ّي����ق����ا
وم��������ن ال�����ر������ص�����ا ل����ق����ب ال�����ر������ص�����ا ق������د اأُط����ل����ق����ا
��������ص�������اأظ�������ّل ح�����ت�����ى ق����ب���������س روح������������ي الح����ق����ا
م�����وّف�����ق�����ا احل�������������ص������ني  خ������������ّط  يف  ل������ي������ظ������ّل 

ليظّل في خّط الحسين موّفقا
الى : اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السالم
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الصدق وقول الحقيقة دائمًا أمر حتمي لنيل راحة الفكر والقلب والضمير 
ألي إنسان على أرجاء المعمورة وفق الحسابات الصحيحة والسليمة، الرجال 

الصادقون هم العظماء حقًا، فهم بصدقهم يقِلبون األحالم الى حقيقٍة بيضاء 
وإن كان ذلك سُيِضر ببعض الكاذبين.

هل ُيشّكل الصدق 
الهوية الفاضلة لإلنسان 

بقلم/ عالء الشاهر

مقاالت
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فالصدق هو قول احلقيقة وهو اخل� عىل اليشء عىل ما هو به، وهو رضورة من رضورات املجتمع 
اإلنساين ومن مكارم األخالق وُيعّد نقيضًا للكذب، وُيعّد الصدق من الركائز األساسية التي قام 
عليها الدين اإلسالمي احلنيف اذ إن اهلل تعاىل قد أنزل الوحي عىل النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله( 
ا يتحىل به من الصدق واألمانة فهو قد كان ُيلقب عند قومه بالصادق األمني، وقد  وأختاره للنبوة ملمِ
َن  أقرتنت األعامل الصاحلة والصدق من قبل اهلل تعاىل باملغفرة واألجر والثواب إْذ قال تعاىل: )مِّ

جاٌل َصدُقوا ما َعاَهدوا اهلل َعليهمِ( )األحزاب/23(. ننَي رمِ امُلؤممِ
التمُسك بالصدق

ان ديننا اإلسالمي القويم يأُمرنا بالتمسك بالصدق فهو من أعظم األخالق التي يتحىل هبا اإلنسان 
يقترص  ال  اذ  البرشي،  للسلوك  اأُلخرى  الفضائل  تكامل  اىل  يؤدي  بالصدق  العمل  وإن  املسلم 
اإلنسان مسؤواًل عن  فهو جيعل من  والتعامل مع اآلخرين  للفعل  يعدوه  بل  القول  الصدق عىل 
قوله وفعله وكلام كان اإلنسان صادقًا مع نفسه كلام كانت له القابلية عىل التغري نحو األفضل لضامن 
ما  مع  ينسجم  وبام  األولويات  رأس  عىل  وضعت  التي  للمجتمع  امُلثىل  املصالح  وحتقيق  الكامل 
اختطه النبي االكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله( من القيم اإلنسانية الُعليا والتي بتحقيقها سيضمن 
ل عىل عالقٍة متينٍة  االنسجام بعالقته مع نفسه وجمتمعه وبام يعمل عىل َهديِّه وإستقامتهمِ و التحصُّ

وعامرة مع اهلل تعاىل.
الصدُق عند أهل البيت )عليهم السالم(

لقد رّكزت السياسة العامة ألهل البيت عليهم السالم عىل إعتامد مبدأ الصدق يف التعامل مع عامة 
اذ أهنم عليهم السالم قد اعتمدوا عىل الصدق والرصاحة  الناس ويف مجيع األحوال والظروف، 
الناس  ملختلف  للرؤى  التغيري  إحداث  يف  للصدق  بإعتامدهم  العادة  جرت  وقد  امليادين  مجيع  يف 
فكان من شأن طبيعة هذا التعامل االثر البالغ يف احلصول عىل التغيري املنشود وفق اإلسرتاتيجيات 
املعتمدة هلذا األسلوب امُلهذب الذي يعمل عىل اثارة الثقة العالية ومّد جسور االرتباط بني االئمة 
األطهار وعموم الّرعية ومما ُيستشهد به نرى كيف أن اإلمام احلسني عليه السالم قد صارح عامة 
ليكونوا عىل  السالم(  )عليه  عقيل  بن  مقتل سفريه مسلم  بلغُه  عندما  مكة  من  التي حلقته  الناس 
بصريٍة من أمرهم فنرى ما هلذه املصارحة من اضفاٍء للشفافية يف التعامل مع اآلخرين، واستحصال 
التفاعل اإلجيايب للُمخلصني من األصحاب وبالتايل الوصول إىل تزيني العالقة بني العبد و ربه مثلام 

قال اإلمام الباقر عليه السالم)تزّين هلل عز وجل بالصدق يف األعامل(.
ثمرات الصدق

املراقبة  بدوام  الفرد  ر  ُيشعمِ أنه  إذ  املسلم  لإلنسان  عديدة  ومنافٍع  بثمراٍت  يعود  الصدق  حتري  إن 
للمحافظة عىل هذه  الدافع واحلرص  وتوليد  به،  دائمٍة  ما جيعلنا عىل صلٍة  لنا وهو  تعاىل  اهلل  من 
الصلة والعالقة لضامن االبتعاد من غضب اهلل والفوز باجلنة، وبه تتأتى الراحة النفسية إلنه يكون 
ُمدركًا متامًا لقيمة املفاهيم األخالقية امُلتحصلة من تطبيق مبدأ الصدق يف حياته، والسعادة الغامرة 
املتحققة له من علّو املنزلة يف املجتمع وعند اخلالق تعاىل، وشعوره باستمرارية التحدي مع نفسه 
لتشكيل هذه اهلوية التي اختطها وكّوهنا ليضفي هلا قرينة هلذه الفضيلة العليا فنرى إندفاعه و وعيه 
يف اضفاء الثبات عىل هذه اهلوية ُمستندًا بذلك لقول اإلمام الصادق )عليه السالم(: )أحسُن من 
الصدق قائله، وخرٌي من اخلري فاعله( ناهيك عن كون الصدق خري الُطرق للنجاة وعليه يُقوم نجاح 

املجتمع ملا له من عظيم األثر يف متاسكه و تآزره.
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حوارات

ربما ال يختلف أحد على الخطورة الكبيرة 
لفيروس كورونا على البشرية اجمع في 

شتى بقاع المعمورة وخاصة خالل هذه 
االيام؛ نتيجة انتشاره وانتقاله الى االخرين 

بطريقة ال يعلمها الشخص المصاب 
نفسه، وفي محافظة كربالء المقدسة 

تضافرت جميع الجهود الصحية والخدمية 
السيما الدور الكبير والفعال للعتبات 
المقدسة للحّد من خطورة )كورونا( 

وانتشاره، من خالل بناء المستشفيات 
من قبل العتبات المقدسة بشكل سريع 
وملفت للنظر بما في ذلك الدور الكبير 
لدائرة صحة كربالء التي استنفرت جميع 
جهودها الصحية في سبيل ذلك، وكانت 

النتائج إيجابية من خالل الحصول على عدد 
كبير من نسب الشفاء.

مدير عام صحة كربالء الدكتور صباح الموسوي: 

نجحنا مع العتبات المقدسة بتوفير االحتياجات 
الالزمة للمصابين ب� )كورونا( وسنجتاز األزمة
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تحليل توكيدي لضمان السالمة
املدير  املوسوي  صباح  الدكتور  اوضح  ذلك  خالل  ومن 
»بالنسبة  قائاًل:  املقدسة  كربالء  حمافظة  صحة  لدائرة  العام 
املترضرين  نوعان من  املحافظة  فلدينا يف  لفريوس كورونا 
مها )املصابون واملالمسون(، وان املصابني يتم استقباهلم يف 
مكان خاص داخل املؤسسة الصحية ويتم من خالل ذلك 
تناوهلم العالج اخلاص الذي يرتاوح ما بني )5 – 7( ايام 
وبعدها جيرى هلم حتليل توكيدي واذا كانت النتيجة سالبة 
ُيعاد التحليل من جديد وإذا كانت النتيجة سالبة أيضًا يتم 
إخراجه من املستشفى معاىف مشاىف ألننا بحاجة اىل نتيجتني 

سالبتني.
اإللتزام بالحجر المنزلي

املرض  من  املعاىف  الشخص  خروج  »بعد  قائاًل:  وأضاف 
وهبذه  يومًا  عرش  اربعة  مل��دة  املنزل  يف  البقاء  عليه  جيب 
اىل  ماسة  بحاجة  ولكنه  لألخرين  معٍد  غري  يكون  احلالة 
لذلك  خطري،  بفريوس  مصابًا  كان  ألنه  نفسية  راحة  فرتة 
زيارة  أية  استقبال  وعدم  املنزلية  بالراحة  بالتمّتع  ننصحه 
من قبل األقارب او األصدقاء، الن احتاملية اعادة االصابة 
له واردة، الن املرض فريويس كاالنفونزا  الفريوسية التي 
من املمكن ان يصيب االنسان ألكثر من مرة خالل السنة 

الواحدة«.

مدة حضانة الفيروس
ي��زال  ال  )احل��دي��ث  املالمسني  لألشخاص  بالنسبة  ام��ا 
للموسوي( فيتم »حجرهم واستضافتهم يف مدن الزائرين 
او الفنادق املخصصة لالستضافة الصحية، واالبقاء عليهم 
ملدة اربعة عرش يومًا، وذلك الن احتاملية ظهور االعراض 
خالل هذه املدة واردة جدا، وخالل هذه الفرتة هناك مفارز 
طبية وفرق صحية تقوم بإجراء الفحص الطبي بشكل يومي 
ويف حال ظهور اية أعراض يتم اختاذ اإلجراءات الصحية 
حال  ويف  التشخيصية  التحاليل  إجراء  طريق  عن  الالزمة 
او  يتم نقل الشخص املصاب اىل احلميات  اثبات االصابة 
ردهة احلياة ويف حالة عدم االصابة فيبقى باحلجر الصحي 
من  للتأكد  الفحص  يتم  ذلك  وبعد  يومًا،  عرش  أربعة  ملدة 
بإمكان  املنزل، ألن  اىل  خروجه  ثم  ومن  الشخص  سالمة 
ان يكون حاماًل للمرض ومعٍديا  لآلخرين من  الشخص 
دون ظهور االعراض، ومن خالل احلجر الصحي نستطيع 
انتشار املرض وبذلك نقيض عىل فرتة حضانة املرض  منع 

وطرائق انتشاره وإصابة اآلخرين«.
مسافة صحية بين مريض وآخر

وأكمل حديثه: ان »احلجر الصحي يف املستشفى او االماكن 
اخلاصة باملرىض يكون عن طريق جعل مسافة بحدود اربعة 
امتار بني املريض عن الشخص املريض االخر الهنم مجيعهم 

املو�صوي: افتتحنا عددا كبريا من املراكز ال�صحية 
حتت عنوان ) افح�ص واطمئن (
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مل  الذين  االخرين  للمواطنني  بالنسبة  اما  بالفريوس،  مصابون 
تثبت اصابتهم يفضل يف هذه احلالة اخذ االحتياطات اخلاصة 
لذلك فان التوجيهات الدينية من قبل املرجعية الرشيدة اكدت 
وبشكل مستمر بعدم التجمعات يف االماكن العامة الن ذلك ال 
يوفر املسافة الصحية للمواطن وخاصة من خالل اقامة مراسيم 
والكثري  وغريها،  )الزواج(  الفرح  ومناسبات  )الفاحتة(  العزاء 
املرض  تفاقم  وملنع  ُمنعت ألسباب صحية  قد  االمور  من هذه 

وانتشاره لآلخرين«.
خدمات متميزة للمصابين

بحالة  يكونون  املصابني  »أغلب  ان  نفسه:  الوقت  يف  ويبني 
وبالتعاون  كربالء  حمافظة  صحة  دائ��رة  وان  مستقرة،  صحية 
للمصابني  متميزة  فندقية  خدمات  وّفرت  املقدسة  العتبات  مع 
مصحوبة بالتلفزيون واالنرتنت فضاًل عن التغذية اجليدة ومجيع 
كي   بالفريوس  املصاب  الشخص  حيتاجها  التي  الراحة  وسائل 
ال يشعر بحالة نفسية صعبة ربام تزيد من تدهور حالته الصحية، 
للمرض  الشخص  مقاومة  من  يزيد  املعنوية  الروح  رفع  وان 
نتائج جيدة وان  والتغلب عليه، ومن خالل ذلك حصلنا عىل 

القليل  العدد  شفاء  وبانتظار  للشفاء  متاثلوا  قد  املصابني  أغلب 
املتواجد معنا يف الوقت احلايل«.

الفيروس وحرارة الصيف
الصحية  املراجعة  عن  االشخاص  »امتناع  ان  حديثه:  يف  وجاء 
املستمرة أمر خاطئ؛ ألن سالمة املواطن مهمة جدًا، وان الوقاية 
خري من العالج، ولتسهيل عملية الفحص ويف حالة عدم قدرة 
حمافظة  صحة  دائ��رة  فان  املستشفى  اىل  الوصول  عىل  املواطن 
حتت  الصحية  املراكز  من  كبريًا  عددًا  افتتحت  املقدسة  كربالء 
االقضية  او  القديمة  املدينة  واطمئن( سواء يف  )افحص  عنوان 
والنواحي وبإمكان اي مواطن يشعر بالسعال او ارتفاع درجة 
الصحية  املراكز  تلك  مراجعة  االع��راض  من  وغريها  احل��رارة 
احلاالت  اكتشاف  ألّن  له،  الالزمة  الفحوصات  كافة  وإجراء 
انتشار  وع��دم  املبّكر  الشفاء  عملية  عىل  تساعد  مبكر  بوقت 
الفريوس اىل اآلخرين والعكس صحيح، وهناك احتاملية كبرية 
بأن حرارة الصيف تقيض عىل الفريوس ألنه ظهر خالل فصل 
عىل  حرارته  تقيض  ان  ونتمنى  الصيف  يف  جيرب  ومل  الشتاء 

الوباء«. 

بوقت  بالفريو�ص  اال�صابة  اكت�صاف  املو�صوي: 
مبكر ي�صاعد على عملية ال�صفاء املبكر
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نسبة  ارتفاع  ومع  كورونا،  وباء  مجاح  بكبح  العامل  انشغال  مع 
جراء  الوفيات  نسبة  تصاعد  ومع  املعمورة  أرجاء  يف  االصابات 
يف  الصحية  املؤسسات  وخماوف  ذهول  وأمام  األصابات،  هذه 
مجيع البلدان، واستنفار كل طاقاهتا إلجياد لقاح أو تطوير أساليب 
العراقية دورها  املؤسسة الصحية  املتاحة لذلك، متارس  املواجهة 
عىل أكمل وجه يف أداء واجبها األنساين حلامية الشعب من خطر 
لدى  املقاتلة  الروح  تلك  بصدق  فتجّلت  القاتل،  الفريوس  هذا 
إجالاًل  الوطن  هذا  أبناء  هلا  يقف  أن  تستحق  وهبيئة  كوادرها 

وإكبارًا. 
اخلدمية  اجلوانب  من  واح��دًا  يعد  العراق  يف  الصحي  اجلانب 
باهتامم اجلهات احلكومية طيلة عقد ونصف  التي مل حتَظ  الكثرية 
العقد من الزمن، وهي نتيجة طبيعية لرصاعات ونزاعات الطبقة 
السياسية التي أثبتت فشلها يف إدارة البلد بشكل مهني ال خيضع 
التي  واالزدهار  التقدم  بذلك فرص  لتضيع  املقيتة،  للمحاصصة 
حكم  من  طويلة  ولعقود  عانى  أن  بعد  ينشدها  املواطن  كان 

األنظمة الطاغية املستبدة. 
وضع  ظل  يف  كورونا  حتديات  اليوم  تواجه  الصحية  املؤسسة 
وتسويفها  السياسية  الطبقة  مماطالت  نتيجة  مستقر  غري  سيايس 
وعجزها عن التخيل عن مصاحلها أمام مطالب مجاهريية غاضبة 

تدعو للتغيري واإلصالح. 
املؤسسة الصحية اليوم تواجه حتديات كورونا مع منشآت صحية 
أماكن  من  الصحي  العمل  مقومات  أبسط  عىل  حتتوي  ال  قديمة 
لالنعاش والطوارئ واألجهزة الطبية احلديثة، باالضافة اىل عدم 
كفاية هذه املنشآت ومالئمتها للواقع السكاين الذي اختلف كثريا 
كيف  شاهدنا  وقد  الزمن،  من  ونصف  عقد  قبل  عليه  كان  عام 
عجزت املؤسسات الصحية يف بعض دول العامل املتقدمة عن احلد 
من خطورة الوباء رغم امتالكها لكل مقومات املواجهة، فالوباء 
ينترش بشكل متسارع ومل يكن بحسابات هذه البلدان االستعداد 

جلائحة مثل هذه.
هبا  املحيطة  الظروف  هذه  كل  ورغم  العراقية  الصحية  املؤسسة   
برهنت من خالل كوادرها املجاهدة أهنا قادرة عىل مواجهة األزمة 
األنسانية يف ذلك، وقد سمعنا وشاهدنا  املالحم  أروع  فسطرت 

تلك املواقف وهي تتجىل يف مشهد عراقي مجيل مل يرتك دون أن 
متد له يد العون املادي واملعنوي من أبناء هذا الوطن.  

عملهم  وتصف  وأمجله  الوصف  بأروع  تصفهم  العليا  املرجعية 
بأنه: »عمل عظيم وجهد ال ُيقّدر بثمن، ولعّله ُيقارب يف األمهّية 

مرابطة املقاتلني األبطال يف الثغور دفاعًا عن البلد وأهله«.
وتفتي بالتكافل الذي نال املؤسسة الصحية منه األعانة يف مواجهة 
حد  عند  يقف  مل  الفتوى  به  صدحت  الذي  فالتكافل  التحدي، 
معني يف منح العوائل املترضرة ما يسد حاجتها من مستلزمات بل 
تعداه اىل دعم كبري ملؤسسات الدولة التي هي مؤسسات الشعب 
لرجال  وكان  دورها   احلسينية  للمواكب  فكان  األول،  املقام  يف 
محاية  يف  واجباهتم  مع  بالتزامن  أيضا   ذلك  يف  دوره��م  احلشد 

احلدود واملقّدسات.  
العتبات املقدسة وكعادهتا وقفت مواقف مرشفة امتثاال لتوجيهات 
املترضرة  العوائل  دعم  نحو  بكوادرها  فانطلقت  العليا  املرجعية 
والقيام بعمليات التعقيم والتعفري وتركيز جهدها االعالمي حول 
التوعية الصحية وبكل مامتتلك من إمكانات لذلك، كام بادرت اىل 
دعم الواقع الصحي ورفده بتخصيص مدن الزائرين كأماكن حلجر 
باملطهرات واملعقامت والكاممات  املحلية  السوق  املصابني، ورفد 
إنشاء  العطاء حتى شهدت كربالء  احلّد من  تتوقف عند هذا  ومل 
الردهات العالجية املخصصة للمصابني بفريوس كورونا، حيث 
الثانية( املكونة  أنشأت العتبة العباسية املقدسة بناية )ردهة احلياة 
أنشأت  الذي  الوقت  يف  املعدات  بأحدث  جمهزة  غرفة  ستني  من 
للعناية والطوارئ،  الشفاء  املقدسة مرشوع مركز  العتبة احلسينية 
لتنجز هذه املشاريع يف مدة قياسية تعد األوىل من نوعها يف العراق 
لتسلم بعدها اىل دائرة صحة كربالء كدعم  يوما  هي مخسة عرش 
للمؤسسة الصحية العراقية، فلم يسبق جلهة حكومية أن سابقت 

الزمن إلنشاء مرشوع معني كام فعلت العتبات املقدسة.
املهم يف هذا األمر هو تلك الرسالة الواضحة التي ينبغي للجميع 
القدرات  من  يمتلك  العراق  أن   وه��ي  فيها  النظر  يمعن  أن 
التحديات  ومواجهة  االب��داع  عىل  ق��ادرًا  جيعله  ما  والكفاءات 
باإلنتامء هلذه  احلقيقي  والشعور  والنزاهة  لكن برشط االخالص 

األرض الطيبة. 

ح���س���ي���ن ف����رح����ان

العتبات المقدسة

وم��ش��اري��ع ت��س��اب��ق ال��زم��ن



عيسى  نضال  الدكتورة  املؤلفة  وقالت 
الفكر  ان  كتاهبا:  مقدمة  يف  النعيمي 
أمهية  اغ��ف��ال  يستطيع  ال  االس��الم��ي 
تدار  متنوعة  اجتامعية  تنظيامت  صياغة 
املجتمع االسالمي  بموجبها مؤسسات 
، حيث كان يستوحي من القرآن الكريم 
تلك  ومرجعيات  قواعد  النبوية  والُسنة 
وفقًا  اآلن  إليها  ننظر  التي  التنظيامت 
وممارسة  تنظريًا  السيولوجية  للرؤى 
إسالمية  اجتامعية  تنظيامت  بوصفها 
ألب��رز  حيثياهتا  م��ن  كثري  يف  م��ق��ارب��ة 
عاجلت  التي  السيولوجية  التنظريات 
موضوع التنظيم االجتامعي وبالتايل فإن 
اختيار الفكر االجتامعي التنظيمي لالمام 
عيل )عليه السالم( يمثل النموذج النقي 
للتنظيامت اإلسالمية بعد جهود الرسول 
لتنظيم  وسلم(  وال��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 
يمثل  لكونه  وذلك  اإلسالمي  املجتمع 
من  اإلسالمية  للرشيعة  الفعلية  املطابقة 
اإلسالمية  واملامرسات  التنظيامت  ناحية 
خالهلا  من  ونظم  وأداره��ا  أقرها  التي 
السالم(  طلب)عليه  أيب  بن  عيل  االمام 
سني  خالل  آن��ذاك  اإلسالمي  املجتمع 

كتاب  أن  موضحة  حكمه)خالفته(، 
ذلك  دفتيه  بني  ضم  الذي  البالغة  هنج 
بمثابة  كان  اإلسالمي  التنظيمي  الفكر 
املادة الفكرية الرئيسة والوثيقة التارخيية. 
األول  ال��ف��ص��ل  يف  امل��ؤل��ف��ة  وذك����رت 
حم��اول��ة  ل��ل��دراس��ة  العلمية  األس���س 
التنظيم  عملية  وآليات  طبيعة  معرفة 
االجتامعي يف اإلسالم وذلك من خالل 
االستناد إىل طروحات االمام عيل )عليه 
السالم( الفكرية بوصفه صاحب الفكر 
اإلسالمي املرتكز واملنبثق عن مضامني 
الكريم  )ال��ق��رآن  اإلسالمية  الرشيعة 
الفكر  كونه  عن  فضال  النبوية(  والُسنة 
واالجتامعية  الدينية  املنظومة  عن  املع� 
متيز ذلك  ، وقد  نفسه  بالوقت  والعقلية 
عيل  لإلمام  التنظيمي  اإلسالمي  الفكر 
القيادية  جتربته  ع��ىل  ال��س��الم(  )عليه 
حيث   ، اخلالفة  توىل  حينام  والسياسية 
خصوصا  حكمه  سني  خ��الل  تتضح 
بارش  التي  التنظيمية  والقواعد  املالمح 
(بتطبيقها  السالم  عليه  ع��يل)  االم��ام 

وترسيخها يف املجتمع آنذاك.  
وتضمن الفصل الثاين عرض خصائص 

طالب  ايب  بن  عيل  االم��ام  عند  اإلدارة  
تنظيميا  فكرا  بوصفه  السالم(  )عليه 
وفق  إنسانية  منطقية  قواعد  إىل  مستندا 
واالمام  اآللة  عن  خيتلف  القواعد  هذه 
جهازا  اإلدارة  (عّد  السالم  عليه  عيل) 
ال��ق��واع��د  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��ض��م  منظام 
نظر  اذا   ، الفوىض  من  خليطا  وليس 
تنظيميا سلميا  هلا هدفا  بأن  اإلدارة  اىل  
يرنو إىل حتقيق أهداف اجتامعية يف احلياة 
اإلدارة  فإن  الرؤية  هذه  إىل  واستنادا 
 ، اساسة  بأربع صفات  يمتاز  كيان حي 
عيل  االمام  رؤية  اإلنسانية:  الصفة  منها 
السالم( عن اإلنسان بشكل عام  )عليه 
املنظور  من  ب��اإلدارة  صلته  عن  فضال 
اإلسالمي ، النظرية املتكاملة يف اإلدارة 
العلمية  ورائده  باإلنسان  تبدأ  التي  هي 
التي تنظم وتدير شؤون الناس والصفة 
اإلنسانية وفقا لذلك يتجاذهبا كل من ) 
العقل واهلوى( ودور العقل الذي بغيابه 
ختتل العملية اإلدارية الن غياب العقل 
العقل  يظهر اهلوى ومن هذه االقوال ) 
فضيلة االنسان( و )افة العقل اهلوى( ، 
عيل  االمام  رأى  التنظيمية:  الصفة  ثانيا 

 دراسة تحليلية في ضوء نهج البالغة 

التنظيم االجتماعي في فكر اإلمام علي )عليه السالم( 

حديقة الكتب

إعداد/ حسين نصر

من أهم االولويات التي حددتها الشرائع اإللهية لعمل األنبياء والمرسلين هي أولوية التنظيم 
االجتماعي وأثره في بناء المجتمع وأبرز ما يواجهه األنبياء )عليهم السالم ( في تحقيق هذه 

البناءات االجتماعية ، هي تلك النخب الفوضوية التي ال تجد لقيامها في المجتمع وبين 
الناس اال من خالل انعدام التنظيم وعموم الفوضى ، وتتجلى مظاهر تقليب االمور هي 

ضرب األسس للتنظيم اإلداري واالقتصادي واالجتماعي والسياسي المجتمع اإلسالمي في 
عهد النبوة وبعدها.
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والنظام  التنظيم  عن  السالم(  )عليه 
ان  حتى  ال��ش��ؤون  تنظيم  ه��و  ال��ذي 
االمام )عليه السالم ( مل ينَس ان يويص 
يف  املسلمني  ومجيع  وأصحابه  أوالده 
آخر كلمة له قبل أن يرحل إىل الرفيق 
ومجيع  أوصيكام   ( يقول  نجده  األعىل 
بتقوى  كتايب  بلغه  ومن  وأهيل  ولدي 

اهلل ونظم امركم (.
ينشأ  النظام  ان  الكاتبة،  واوضحت  
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  رؤية  وفق 
باالستناد إىل العقل ألنه مصدر الفكر 
والعقل هو مركز التخطيط والعقل هو 
منبع ال�امج و) الفكرة ، اخلطة ، ال�جمة 
( هي الف باء النظام والعقل يضع بني 
أيدي البرش النظام قبل التطبيق ويبقى 
احلسنة  العالئق  تطبيقه  عن  املسؤول 
تقوم  ،ال��ت��ي  املجتمع  يف  تنمو  التي 
،الصفة  املتبادلة  احلقوق  أساس  عىل 
اجلامعية: وتتضمن جمموعة من الناس 
من  تقوي  ومتينة  قوية  روابط  تربطهم 
النظام اإلداري املرتكز لدهيم، والصفة 
اهلدفية: هي التي تتضمن اهلدف الذي 
مل  فاحلياة  اخلالئق  أجله  من  وج��دت 

ختلق عبثا وهذا اهلدف هو الذي يسبغ 
عىل النظام أمهية كبرية، فأنه يبني أمهية 
ومن  ناحية  من  اإلس��الم  يف  اإلدارة 
السيايس  التنظيم  ان  أخ��رى  ناحية 
قام  الذي  واالجتامعي  واالقتصادي 
به االمام عيل )عليه السالم( منبثق عن 
قرآنا  اإلسالمي  الدين  وأسس  قواعد 
بطابع  متميزة  جيعلها  مما  رشيفة  زينة 
زمان  لكل  الصالحية  االستمرارية 

ومكان .
أما يف الفصل الثالث فقد تطرقت املؤلفة 
إىل  التنظيم السيايس يف فكر اإلمام عيل 
ملسألتي  حتليلية  رؤية  السالم(  عليه   (
الوقوف  وجي��ب  وال��ق��ي��ادة،  السلطة 
مرجعية  ومه��ا  مهمتني  مسألتني  عىل 
االسالم احلكيم التي يتبني من خالهلا 
استندت  التي  القواعد  او  االس��س 
عليه   ( االمام  وقيادة  سلطة  بموجبها 
الدولة  إدارة  يف  ورشعيتها  السالم( 
التي  االجتامعية  والظروف  اإلسالمية 
بجوانبها  االجتامعية  احلياة  هبا  نقصد 
ومناحيها كافة التي تصدى فيها االمام 
والقيادة  السلطة  لتويل  السالم  عليه 

دفة  إدارة  استطاع  خالهلا  من  والتي 
اح��داث  وبالتايل  االجتامعي  التغيري 
واقتصادي  وسيايس  اجتامعي  تنظيم 
الفصل  واما  سبقه  ملا  مغاير  وقضائي 
التنظيم  ان  الدكتورة  ذك��رت  الرابع 
االقتصادي عند االمام ) عليه السالم( 
املوازنة  ملسألتي  حتليلية  رؤية  يتضمن 
واحتياجاته  املجتمع  م����وارد  ب��ني 
اخلامس  الفصل  ويف  العمل،  وتقسيم 
فكر  يف  القضائي  التنظيم  تضمن 
االمام عيل )عليه السالم( رؤية حتليلية 
القضائي  التنظيم  ق��واع��د  ملسألتي 
وختمت  االجتامعي  الضبط  وعملية 
وكانت  السادس  الفصل  يف  الدراسة 
لالمام  التنظيمي  الفكر  استند  نتائجها 
ال��ق��واع��د  ال��س��الم( اىل  ع��يل )ع��ل��ي��ه 
االساسية  االسالمية  واملرجعيات 

وهي القرآن الكريم والُسنة النبوية. 
)التنظيم  كتاب  ان  بالذكر  اجل��دي��ر 
)عليه  عيل  االمام  فكر  يف  االجتامعي  
الكتب الصادرة عن  السالم( من أهم 
للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  مؤسسة 

احلسينية املقدسة.
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مقاالت

أكوام  يف  النار  تشتعل  ومثلام  األرجاء،  عىل  اجلاثم  الرهيب  الصمت  مّزق  صوت 
لينترش يف اآلفاق، كان صوتًا عميقًا،  الصحراء  القش دّوى ذلك الصوت يف كبد 
يًا، وعندما ارتفع كانت قطع الظالم تنقشع لتتألق أشعة الشمس عىل  مؤثرًا، مدوِّ

البالد من جديد. 
مصغية،  واألس��امع  فاغرة،  واألف��واه  مرتّبصة،  والعيون  متلّهفة،  الوجوه  كانت 
والقلوب ختفق بشدة نحو مصدر ذلك الصوت فكان السؤال: أهو حلم ؟ فجاء 

اجلواب: بل هو األمل. 
مىض زمن طويل عىل انطالق الصوت الذي حطم أصنام اجلاهلية وجعلها ركامًا 
القبلية، والتخلف، والظلم،  عند جدران الكعبة، ومع حتطمها حتطمت العنجهية 
بالتقوى(،  إال  أعجمي  عىل  لعريب  فضل  )ال  حملها:  لتحل  والقهر  واالستبداد، 

و)الناس سواسية كأسنان املشط(، و)إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(. 
لتثأر جلاهليتها،  املهزومة  فلوهلا  تلملم األصناُم  كافيًا ألن  كان  مىض زمن طويل، 
ر اإلنسان من ربقة الذل والعبودية، حتى حلت مكان  فلم تكد تغمض عينا من حرَّ
تلك األصنام احلجرية أصنام آدمية من حلم ودم، فكانت أشّد وطًأة وأعتى وأكثر 
جتّ�ًا واستكبارًا فكانت: )ختضم مال اهلل خضم اإلبل نبتة الربيع( و)جعلت مال 

اهلل دواًل وعباده خواًل(.  
كان ال بد من صوت يوقف هذه املهزلة، فمكة عادت من جديد واديًا غري ذي زرع، 

وعكف الناس عىل عبادة يزيد عجل بني أمية الذي ارتفع خواره:  
                   لعبْت هاشُم بامللكمِ فال                 خٌ� جاَء وال وحٌي نزْل 

وأصبح سامريُّ األمويني )رشيح القايض( يصيح يف البالد: ال مناص من عبادته، 
والرتهيب،  وبالرتغيب  النفعية،  باألصوات  األفواه  تكميم  سياسة  األمويون  فبدأ 
وظنوا أن األمر قد انتهى واستقرت هلم األمور، لكن صوتًا زلزل هبم األرض، وهّز 
عروشهم، ونزل عليهم كالصاعقة: )إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة بنا فتح اهلل 

وبنا خيتم ويزيد شارب اخلمر قاتل النفس املحرتمة ومثيل ال يبايع مثله(.
األنبياء  مواريث  حيمل  وهو  الصحراء  وسط  طريقه  يشق  الصوت  ذلك  ومىض 
وكان  عظيمة،  أمانة  فكانت  والغطرسة،  الظلم  لتحارب  جاءت  التي  ورشائعهم 
كفؤًا عظياًم هلا، وعندما سألوه عن قصده قال: )ال حميص عن يوم خط بالقلم رضا 
اهلل رضانا أهل البيت أال من كان موطنًا عىل لقاء اهلل نفسه فلريحل معي فإين راحل 

غدا(. 
لقد أعلن موقفه الرصيح بالرفض واملواجهة: )أال وإن الدعي ابن الدعي، قد ركز 
بني اثنتني بني السلة والذلة، وهيهات مّنا الذلة يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون 
عىل  اللئام  طاعة  نؤثر  أن  من  محية  وأنوف  أبية  ونفوس  وطهرت  طابت  وحجور 

مصارع الكرام..(.  
إنه صوت احلسني الذي كتب بدمه ملحمة االنسانية لينري لألجيال طريق احلرية، 
فكانت ثورة وكانت  جذوة وكانت رصخة يف ضمري األمة ستبقى مدّوية إىل األبد. 

محم��د طاه��ر الصف��ار
صوت الحرية 

ثقافة حسينية
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حيدر عاشور

كان بطاًل حشديا ً.. يكّنى بالمجاهد الحسيني

الى روح الشهيد السعيد )صادق طارق مهر الحجامي(

أشتعل داخل نفسه أمل قوي ال معقول غير قابل للتصديق، األمل الذي انتظره طويال. بدأت الرجفة تسري 
في أوصالِه فعالً، وهو يس���تمع لفتوى االمام السيس���تاني بالجهاد الكفائ���ي تنقلها منابر الجمعة عبر 
الفضائيات والقنوات التلفازية؛ وكان من المس���تحيل أن يصبر فقرر الهجرة الى كربالء. وما أن قال ذلك، 
حتى نهض من فوره، ووقف لحظة متحمس���ًا ومش���رئبًا بقوته الجسمانية وبطولِه اليافع. وألقى نظرة 
على - أمِه وأخواته الخمس نظرة مشحونة بالذهاب ومصحوبة بابتسامة ال تخلو من التوسل وأخذ الرضا 
، فالشهادة ال تكتمل اال برضا األم. وبنفس الوقت لم تكن االبتسامة إال الفهم بأنه راحل الى اهلل، وال شيء 
فيها سوى المعرفة. فالشهادة والشجاعة تشتعالن كجمرات من النار في روحه، ال تخمدان اال بتلبية نداء 
الجهاد. وخطا عدة خطوات نحو الحلم واالمل، وكان على وش���ك الخروج عن ناظري أمه وأخواته، وكانت 

االبتسامة ال تزال على شفتيه، فنطق برباطة جأش أمي الحبيبة:

شهداؤنا
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من  بحال  انس  ومل  به،  تشعرين  وما  خوفك  أع��رف  أنا   -
وحبا.  وايامنا  وشجاعة  قوة  اشبعتني  التي  تربيتك  االحوال 
أما نفيس فقد انقطعت صلتها باحلياة وتالشت رغباهتا، وكل 

رائحة تشمها كان عبريها ومذاقها الشهادة يف سبيل اهلل. 
وإن  للقتال،  بعُد  يئًا  مهَّ لست  أنت  ولدي  يا  األم:  رصخت 
كنت أعلم جيدًا أنني لن أستطيع أن أثنيك عن اجلهاد مهام 
قلت.. وأعرتف بأنني أختلفت معك يف مسألة فلسفية دنيوية 
صغرية، وهي اشارة للتعبري عن قلقي عليك، يا روح امك. 
انت شاب حليم مولع بالعقيدة، غيورا عىل مذهبك، وأنا أم 
أعلم ان شيئا ما سيحصل لك..!؟ وأنت وحيدي عىل مخس 
أخوات.. يا حبيب أمك أشعر باخلوف ازاءك يا صادق، لكن 
صغرك  منذ  وأنت  اجلهاد،  نحو  للسري  منعك  عىل  أقدم  لن 
بأمس  واملقدسات  والدين  الوطن  اليوم  للشهادة.  يال  مَّ

احلاجة لشجاع مثلك..اذهب يا ولدي فالشهادة تنتظرك.
نفسك،  ملك  ليس  انك  طفولتك  منذ  بنفسك  تشعر  كنت   
فكان دعاؤك بالصالة ان يرزقك خالقك الشهادة كأصحاب 
االمام احلسني)عليه السالم(. وكنت تردد يا ليتنا كنا معكم 
فنفوز فوزا عظيام.. ان ما كان من شأن هذا الدعاء ان يثريك 
التي  الزاكيات  الدماء  زمن  بني  ما  املتغري  املوقف  نحو  حقا 
روت ارض كربالء والزمن نفسه ولكن بصورة أخرى، ومن 
وجهة نظر من يعرفون ائمتهم -عليهم السالم- حق املعرفة. 
كان يستمع اىل أمه صامتا مبتساًم ، ويف قرار نفسه قد حصل 
ال  واملؤمن  الطيب  قلبها  أن  أعرف  كنت  قلبها.  رضا  عىل 
الذي  البطل  كأنني  –نعم- وأحسست  إال  اهلل  لطريق  يقول 
ودْع  )داع��ش(.  أوساخ  من  الوطن  تنظيف  يف  اليه  سيشار 
تأنيب لفراقهم،  أمه وأخواته دون أن يرف له جفن، ودون 
ولكن بذلك اليقني والفهم املخيف الذي يظهره يف ترصفاته 
بنيل  املسبق  واالحساس  وااليامن  املعرفة  وبتلك  ونظراته، 
الشهادة، وبأنه ادرك الطريق الصحيح يف مغادرة هذه احلياة 
الفانية اىل احلياة احلقيقية وأنه قد أدرك بعلومه البسيطة فهم 

كل يشء بيقني تام الفهم وال رجعة فيه مطلقًا. 
وأهله  -ب��غ��داده  ظهره  وراء  احلجامي«  »ص���ادق  ت��رك  
من  املنطلقة  الشعبي  احلشد  بقوات  ملتحقا  وأصدقاءه-  

سامراء  مدينة  عن  اهلجوم  صد  نحو  املقدسة  كربالء  مدينة 
وقضاء  تكريت  وتطهري)  حترير  يف  طاحنة  معارك  وخاض 
ال  عنيف  حلٌم   .) محرين  وت��الل  والفتحة  والعلم  ال��دور 
تؤثر  حارقة  شمس  ال  القتال،  سواتر  وحتت  فوق  فيه  راحة 
به وال ليل خييفه وال برد يشعر به. ينتصب يف كل االحوال 
يف عناد واجلو مشتعل بالرصاص والتفجريات. كانت عيناه 
الغائرتان من التعب حتدقان  بالعدو)الداعيش( وال يرتاح اال 
ان جيندل منهم كل متجرئ عىل ارض العراق. مع كل ذلك 
اىل  نعمة السبيل  نفسه  قرار  فاملوت يف  الشهادة،  ينتظر  كان 
تصورها. والبقاء دون انتصار عذاب ال أسم له. فكان يؤكد 

لكل من حوله وهو يشحذ اهلمم: 
ارهاب  عىل  العليا  الدينية  املرجعية  تنترص  مل  ان   -
)داعش(  التكفريي، العامل وارضنا سيتحوالن اىل براكني من 

الرعب.  
وحني بلغ القتال عند االمامني العسكريني اىل ذروته، وبلغت 
موجة االقدار االهلية ذروهتا حلقت روحه اىل سامء اهلل هانئة، 

نابضة باالمل واحللم بالشهادة. 
لكن أمه كانت تنتظر ان يرجع اىل صدرها »صادق«. ورغم 
اهلل  وتسال  استشهاده،  تتنبأ  كانت  له  الطويل  انتظارها 
وابن  يافعات  بنات  مخس  لدهين  اللوايت  االمهات  كل  مثل 
ويشهد  عرسه،  يشهدن  ان  بعد  شهادته،  تتأجل  ان  واحد، 
راضية  فراقه  عىل  باكية  عهده  امام  جتثو  كانت  زواجهن.  
لتقلده وسام اخللود.. مل يبق هلا سوى االنتظار بص� ايوب 
وشوق يعقوب ليوسف، وهي تصغي بجوارحها لبطوالته 
وآهات  الرشف،  سواتر  عىل  وتضحياته  وطيبته  وشهامته 
مع  منترصًا  ينتقل  وهو  اخباره  بني  وتنهال  ترتى  كأم  قلبها 
ألوية احلشد الشعبي يف حترير االهايل التي نادت واحشداه. 
مل يبق له أثر وانقطعت أخباره والبست االم قلب احلداد عىل 
كل شهداء احلشد كأهنم صادق..فقد كان بطال حشديا يكنى 
غربان  سطوة  من  العوائل  رقاب  لتحرير  احلسيني  باملجاهد 
الداعيش... رمحك اهلل صادق طارق مهر احلجامي  التكفري 
مجيل  املفجوعات  وأخواتك  الثكىل  أمك  وآهلم  الشهيد  اهيا 

الص� والسلوان.
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بعد(،  )فيام  أنجزه(،  قليل  بعد  اآلن  )ليس   
تقدمت  عرص  يف  مسامعنا،  عىل  ترتدد  عبارة 
إن  إال  وال��راح��ة  الرفاهية  وسائل  كل  فيه 
ي���الزم أغلب  ب��ات  االمه���ال وال��ت��س��وي��ف 
ال��ش��ب��اب، ويف ال��وق��ت ذات���ه ه��ن��اك أع��امل 
عىل  يوم  بعد  يومًا  تتضاعف  ومسؤوليات 
قابل  يشء  كل  أن  ويشعر  ال��ش��اب،  عاتق 
اليوم  لذة  عن  فيتخىل  والتعويض،  لالنتظار 
ويعيش عىل أمل املستقبل، ويدرك جيدًا أمهية 
هذه األعامل لو قام بتنفيذها اآلن، وما أحاله 
لغٍد ربام ينجزه بعد شهر، حتى يصبح ركامًا 

من املهام.
ويعّد اإلمهال العامل األول يف تغري الشباب 
وانحرافهم، فعندما يفقد الشاب قيمة الوقت 
القوة والعزيمة، فيتخلل عنده  تضعف عنده 
والتميز  احلداثة  عرص  ويف  واملهم،  األه��م 
واالرصار،  الطاقة  من  الكثري  الشباب  افتقد 
رسقت  من  هي  التكنولوجيا  تكون  وق��د 
بوسائل  انشغاله  لكثرة  الشبابية،  الطاقة  هذه 

االتصال واأللعاب االلكرتونية.
تعريف االهمال وأنواع المهملين

يعرف االمهال هو من أمهل، أي ترك اليشء 
من  اليشء  يستحقه  ما  بذل  عدم  عناية،  بغري 
االهتامم، واهَلَمُل: امُلْهَمُل املرتوُك لياًل وهناًرا 
بال رعاية وال عناية، وقد ذكر اهلل عز وجل: 
)ما ترك اهلُل النَّاَس مَهاًل(  أي ُسًدى بال ثواب 

وال عقاب.
لإلمهال أنواع منها، صنف من البرش ال يعرف 
عندهم  ُأل��ف  وق��د  والعمل،  الوقت  قيمة 
أو  الغياب  يعدون  وال  والتعويض،  التأجيل 
التأخري يف انجاز العمل مشكلة فهم اعتادوا 

عىل األمر منذ صغرهم.
لكنهم ال  باإلمهال  يعرتف  اآلخر:  والصنف 

يغريون شيئًا، فقد يدرك أنه مهمل.
والصنف الثالث هو األقرب للصالح والتغري 
يشعر بتأنيب الضمري ويوبخ نفسه إن أمهل يف 
ليتخلص  املناسبة  احللول  ويفتقد  عمله  حق 
سيتخلصون  الوقت  ومع  العادة،  هذه  من 

منها ألهنم يملكون الرغبة يف تغيري حاهلم.
 خطوات التخلص

���  الشعور بأمهية الوقت فعندما متيض دقيقة 
والقيام  ال��ف��رص  وانتهاز  ت��ع��ود،  ل��ن  فهي 
بالعمل املناسب يف الوقت املناسب، كام قال 
مر  متر  )الفرص  السالم:  عليه  عيل  اإلم��ام 

السحاب، فانتهزوا فرص اخلري(.
وذلك  األولويات  وترتيب  العقل  برجمة    ���
من خالل وضع خطة شهرية أو يومية قابلة 
البلغاء  سيد  ق��ال  كام  التعديل،  أو  للتغري 
قصص  وكثرة  أم��ورك��م(  بنظم  )أوصيكم 
الناجحني واملتفوقني كانت من خالل تنظيم 

الوقت. 
وتقسيمه  العمل  بتصغري  الوقت  إشغال    ���
ال  )املعروف  الصادق:  االم��ام  عن  ورد  كام 
)وسرته(   وتعجيله  بتصغريه  بثالث  إال  يتم 
فإنك إذا صغرته فقد عظمته وإذا عجلته فقد 
ترتاكم  فعندما  فقد متمته(.  وإذا سرتته  هناته 
قائمة  يف  وإجعل  املهم  العمل  قسم  األعامل 

املهام ونفذه مبارشة.
�� غرّي املفردات التي تستخدمها يف حياتك من 
العمل ال يستغرق جهدا  اليوم، هذا  إىل  غدا 
وداعا  للتسويف،  وداعا  اآلن،  إنجزه  كبريا 

لإلمهال، أنا استطيع.

الشباب و اإلهمال.. 
ضريبة العصر الحديث

مروة حسن الجبوري

أسرة ومجتمع
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ألقربائهم قد يكون سببه اآلباء!
الكفلي كريم  علي  زي��د 

أجر  وجعل  عليها،  باحلفاظ  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  أمرنا  التي  األجتامعية  الواجبات  من  الرحم  صلة  تعد 
واصلها عظياًم عنده، ووصف اهلل سبحانه وتعاىل قاطع الرحم بصفاٍت سلبية كثرية وذلك ألن صلة الرحم 

دليل عىل إيامن الفرد، واّتباعه لسنة الرسول )صىل اهلل عليه وآله(.
ففي ذات يوم مجعة وقبل أيام قليلة كنت جالسًا أرتشف فنجان قهويت الصباحية بإحدى 

املقاهي اهلادئة والحظت بعض اجلالسني عىل مقربة مني أحدهم كبري السن واآلخرون 
شباب يف مرحلة املراهقة، فتبني يل أنه جدهم من أبيهم، وبدأ يوصيهم بوصايا عديدة، 
وواحدة من هذه الوصايا بعدم التواصل مع أعاممهم أبناء عم أبيهم والسبب خالف 
قديم بني أجدادهم من )الظهر السابع( واستمرت قطيعة الرحم إىل أحفادهم فكل 

واحد منهم يرتك رسالة ألبنائه واستمر احلال إىل ما هو عليه اآلن.
ربام يكون الكالم مؤذيًا ونابعًا من واقع مؤمل، لكن ما ذنب هؤالء األبناء أن تورثهم 
األقارب  عىل  احلقد  أبناءها  تورث  الناس  من  واألغلبية  بل  اخلاطئ  تفكريك  نتائج 

آبائهم  من  تصلهم  كانت  التي  األغ��الط  وبعض  السلبية  الرسائل  تلك  والسبب 
وأجدادهم يف طفولتهم  وقد تكون خالفات بسيطة.

ُقوا  ْم َفْلَيتَّ َعاًفا َخاُفوا َعَلْيهمِ ًة ضمِ يَّ ْم ُذرِّ همِ ْن َخْلفمِ يَن َلْو َتَرُكوا ممِ ذمِ قال تعاىل : )َوْلَيْخَش الَّ
يًدا(.. َ َوْلَيُقوُلوا َقْواًل َسدمِ اهللَّ

 فال تورث أبناءك كره أقارهبم أو نقل أخبار سيئة عنهم مهام 
ونوايا  سليمة  بقلوب  ينشؤوا  ودعهم  وبينهم،  بينك  كان 

والكلمة  الرحم،  وصلة  اخللق  حسن  عّلمهم  صافية، 
الطيبة.. لعل اهلل جيعل حاهلم وخامتة أعامهلم أحسن من 

حالك.
عبارة ال أحب عمتي ألن  واقعنا  من  نسمع  ما  فكثريًا   
أحب  ال  أيب  يضايق  ألنه  خايل  أحب  ال  حتبها  ال  أمي 

عمي ألنه يف خالف مع أيب...
لنعطهم  بأعينهم،  لألشخاص  ينظرون  أبناءنا  لندع 
فيجب  الكراهية،  طعم  عليهم  نفرض  أن  دون  فرصة 
معينني  أشخاص  عن  سلبية  مشاعر  غرس  من  احلذر 

يف نفوسهم منذ الصغر، حتى ولو كان ذلك عىل سبيل 
أو الضحك؛ ألن ذلك سوف يرتسب يف داخلهم  املزاح 

ومشاعر  أفعال  إىل  ترتجم  وذكريات  خ�ات  صورة  عىل 
عاّم  الرتاجع  الوالدين  أحد  أراد  لو  يك�ون، حتى  سيئة حينام 

قاله مسبقًا، فلن يستطيع تغيري ما قد غرس يف نفوس األبناء، ما 
يف قلوهبم لن يمحوه الزمن  حتى وإن بلغوا من الك� عتّيا.

كرُه األبناء
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أهم أسبابه.. التقدم في العمر والسمنة المفرطة

ارتفاع ضغط الدم.. 

يقصد به ارتفاع ضغط الدم الشرياني الى المستوى الذي يؤدي الى تلف االعضاء الرئيسة في الجسم 
مثل )شبكية العين، الدماغ، القلب، الكلى، وغيرها(، ويقسم الى ضغط الدم الطبيعي الذي يكون فيه 
الضغط العالي اقل من )120 ملمتر( زئبقي والواطئ اقل من )80 ملمتر( زئبقي، ولمعرفة المزيد عن هذه 
الحالة المرضية التقت مجلة )االحرار( الدكتور وديع الياسري اختصاص الباطنية في مدينة االمام الحسين 

)عليه السالم( الطبية والذي بين لنا ما يأتي.

إعداد/ قاسم عبد الهادي

طبيبك انا
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األسباب وعوامل اخلطورة
تكون  الضغط  ارتفاع  حاالت  من   %90 حوايل  ان 
فيكون  االخ��رى   %10 ام��ا  السبب  معروفة  غري 
سببها ثانويا نتيجة امراض رشايني الكىل وامراض 
اخلطورة  عوامل  اما  وغريها،  كلوية  الفوق  الغدة 
منها  كثرية  فهي  الدم  ضغط  ارتفاع  اىل  تؤدي  التي 
نسبة  زادت  االن��س��ان  عمر  زاد  كلام  فأنه  العمر 
اصابته بارتفاع ضغط الدم وكذلك زيادة الوزن او 
السمنة املفرطة وايضا قلة ممارسة الرياضة وقلة اكل 
الفواكه هلا دور كبري بزيادة اخلطورة وارتفاع ضغط 
الدم اضافة اىل تعاطي املرشوبات الروحية )العياذ 

باهلل( هلا دور كبري يف ذلك.
طريقة التشخيص

يكون التشخيص عن طريق قياس ضغط الدم من 
زمنية  فرتة  تكون  ان  وجيب  املختص  الطبيب  قبل 
الطبيب املختص ان  معينة لكي يستطع من خالهلا 
يشخص املصاب بارتفاع ضغط الدم، اما تشخيص 
 )6 اىل   4( االق��ل  عىل  فيأخذ  املزمن  ال��دم  ضغط 
ان الشخص  الطبيب املختص  اسابيع لكي يطمئن 
من  كبرية  جمموعة  اج��راء  بعد  ذل��ك  يف  مصاب 

الفحوصات املخت�ية.
العالمات واألعراض

ارتفاع  ملرض  واالع��راض  العالمات  تكون  عادة 
ضغط الدم قليلة جدا ويف بعض االحيان قد يكون 
املريض ال يعلم اصابته بالضغط وذلك لعدم وجود 
هناك  املقابل  يف  ولكن  اع��راض،  او  عالمات  اية 
عالمات واعراض شائعة منها الصداع وامل الرأس 
وخاصة يف اجلهة اخللفية منه وقد يصاحبه غثيان مع 
غشاوة او تشوش يف النظر او الدوار مع شد نفيس 

يف بعض االحيان وكذلك تورم الوجه وشحوبه.
طريقة العالج

يعتمد عالج ارتفاع ضغط الدم عىل مبدأين اساسني 
االنسان  يقوم  ان  به  ونعني  احلياة:  نمط  )تغري  مها 
باالبتعاد  يبدا  حيث  والرشب  االكل  نوعية  بتغري 
االطعمة  اك��ل  اىل  والتحول  ال��ده��ون  اك��ل  ع��ن 
احللويات  عن  ايضا  واالبتعاد  املسلوقة  او  املشوية 
عىل  حتتوي  التي  واالطعمة  بالسكريات  الغنية 
كميات كبرية من ملح الصوديوم وخاصة يف االكل 
واالعتامد عىل اكل الفواكه الطازجة واخلرضوات، 
من  الكثري  هناك  )العقاقري(:  الدوائية  العالجات 
ضغط  ارتفاع  مرض  لعالج  املستخدمة  االدوي��ة 
العالمة  الطبيب حسب  ان حيددها  التي جيب  الدم 
الظاهرة للشخص املصاب من خالل نوعية اجلرعة 
املريض  يبتعد  ان  وجيب  الزمنية  والفرتة  الالزمة 
عن اخذ االدوية او رشائها من الصيدلية من دون 
عىل  خماطر  من  هلا  ملا  املختص  الطبيب  استشارة 

اجلسم.
نصائح وإرشادات

ضغط  ارتفاع  ملرىض  االساسية  االرش���ادات  من 
واالبتعاد  والرشب  االكل  نوع  من  التقيد  هو  الدم 
احليوانية  الدهونات  وخاصة  الدهون  اك��ل  عن 
ممارسة  وكذلك  البيض  وصفار  واملقليات  املشبعة 
باهلواء  مفتوحة  اماكن  ويف  مستمر  بشكل  الرياضة 
واالسرتخاء  الراحة  من  جيد  قسط  واخذ  الطلق 
واخذ االدوية املوصوفة من قبل طبيب اختصاص 
اجراء حتاليل  اىل  املحددة اضافة  الباطنية وباجلرعة 
التي  دورية تستعمل باحلاالت واالمراض اخلاصة 

قد تؤدي اىل تفاقم املرض.
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* )إذا خرجُت من منزيل، لقيت أحَد ثالثة: إما رجاًل أعلَم 
مني بيشء، فذاك يوم فائديت، أو مثيل، فذاك يوم مذاكريت، أو 

دوين، فذاك يوُم ثوايب(.. اخلليل بن أمحد الفراهيدي.
عن  وأجاد  غريي  كتب  إذا  كفاية،  فرض  عندي  )الكتابة   *
عنها  فعزويف  وبالتايل  تكرارًا،  إال  كتابتي  أجد  فال  املوضوع 
ليس موقفًا، بل إيامنًا بأنه ليس لدّي ما أضيفه لقضية واضحة 
وحمسومة ورصحية، فالكتابة ليست إثبات موقف، بل إضفاء 

قيمة معرفية(.. الكاتب السوري عبد اللطيف فرحان.
عبابه  ألخمر  أمامي  بحر  فال  سفينتي،  ُقدُت  الُيبسمِ  )وعىل   *

بسالسة(.. فريد الدين العّطار النيسابوري.
* )محاية الصحة، هي غاية نبيلة، ولكّنها إن مل تقرتن بخطط 
وأدوات وإحصائيات ونتائج، فإهنا ال تعدو أن تكوَن مفهومًا 

مفّرغًا من كل معنى(.. املفّكر اإلقتصادي باسكال سالن.

هنالك مثل شعبي دارج لدينا مفاده، أن من يبكينا أفضل ممن 
فوائد  هنالك  أن  علامء  يرى  املثل،  هذا  أبعاد  ومَع  يضحكنا، 

عديدة للبكاء من بينها:
التي تتشّكل عىل أساس العواطف حتوي املزيد  * إن الدموع 
من السموم، مما يعني أن البكاء خيّلص اجلسم من تلك السموم.
* البكاء يساعد الفرد يف التحّكم بمستويات املنغنيز يف اجلسم؛ 
الدموع  بينام  والعصبية،  القلق  تسبب  العنرص  هذا  زيادة  ألن 

تقّلل من نسبته.
بينهم، ويسمح للفرد  التواصل  البكاء أمام اآلخرين يقوي   *

بإظهار قوة شخصيته من خالل مشاركة جانبه الضعيف.
* حيتاج اجلميع بعض الوقت الستيعاب مشاعرهم والتعامل 
الطبيبة  اقرتحتها  التي  اخلمس  احل��زن  مراحل  إن  إذ  معها، 
واملساومة  والغضب  اإلنكار  هي:  روس«،  »إليزبيث  النفسية 
واالكتئاب والقبول. والبكاء هو عنرص أسايس يف هذه املراحل.

كان أبو الحارث رجالً ظريفًا، رؤَي عليه ثوب مخّرق، فقيل له، صديقك فالن رجل غني، فهال طلبت منه أن 
يكسوك ثوبًا جديدًا؟ فقال: إن صديقي فالنًا، لو كان له بيٌت مملوٌء إبرًا، وجاءه يعقوب � عليه السالم � 
ومعه المالئكة ُضمناَء يستعير منه إبرًة واحدة من تلك اإلبر ليخيط بها ثوب ابنه يوسف الذي ُقّد من 

ُدُبر، ما أعاره إياها، فكيف يكسوني ثوبًا؟!

مطبخ العائلة

كثريًا ما تفّضل رّبة البيت رشاء مواد وقطع الزينة جاهزة من األسواق لتزيني مطبخها، ولكن ربام باستخدام بعض األدوات واملواد املتاحة 
يف املنزل أو الفائضة عن احلاجة لصناعة قطع زينة هائلة ومجيلة يمكن أن جتد مكاهنا يف زوايا وجدران املطبخ.

العديد من صفحات مواقع التواصل االجتامعي وقنوات اليوتيوب، تتيح لرّبة املنزل تعّلم أشياء مفيدة وجديدة يف جمال التزيني، وباستخدام 
ربام األواين أو العلب الفارغة أو أشياًء نعت�ها عادة فائضة ويتوّجب رميها، ولكن بلمسات بسيطة، يمكن تطبيق آالف األفكار لتزيني 

املطبخ واملنزل بصورة عامة، من دون تكاليف مادية.

من التراث

قالـــــــــــــــــــوا

الواحة

للبكاء فوائد أيضًا
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من هنا وهناك

كتَب األديب والكاتب 
العراقي حّسان الحديثي:

صباُح اخلرْي أهّيا األطباء، صباُح اخلري أيتها الطبيبات.
وأّثَرت  الّساهرات،  أعينُكم  امَحّرت  وقد  اخلري  صباُح 

يف وجوهُكم ُخطوط املّطاط وَحوافُّ الكاّممات.
ازي  وال��رّ ألُبقراط  عظيم  امتداٌد  وأنتم  اخلري  صباُح 

وجالينوس وابن سينا.
وحسُبكم  َبصمة،  جسد  ُكل  يف  لكم  أن  فخرًا  كفاُكم 

إيثارًا أنكم بني األمراض لنْسلَم منها.
مُتارسون األموَمة بال مَحل واألبّوة  صباُح اخلري وأنتم 

بال نَسب.
صباُح اخلري وأنتم تتحّسسوَن داَء املريض من وجهه، 

ه وكبَده من َعينه. وقلَبه من يدمِ
بتسليم،  أمامُكم  أنفَسنا  نضُع  ونحن  اخلري  صباُح 

فلذاتمِ أكبادنا بني ايديكم بثقة.
يكفيُكم رشفًا أنكم بني األمراض من أجل األصحاء، 
وحسبُكم إيثارًا أنكم تبحثون لنا بني األوبئة عن دواء.
املوتمِ  أنفسكم يف طوابري  تقّدمون  وأنتم  اخلري  صباُح 

وتقّدموَن الّناس يف طابور احلياة!!

يوم  خيطب  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل  رسول  كان  بينام 
من  وهو  ف��روة  بن  خليفة  بن  دحّية  أق��دم  إذ  اجلمعة، 
ما  كّل  معه  محل  املدينة  إىل  قدم  إذا  وكان  الّشام،  جّتار 
عند  فينزل  وغريه،  وزيت  وبّر  دقيق  من  الّناس  حيتاج 
املدينة، ثّم يرضب  الّزيت وهو مكان يف سوق  أحجار 
بالّطبل ليؤذن الّناس بقدومه فيخرج الّناس إليه لرشاء 
حاجاهتم منه، فقدم ذات مجعة وكان ذلك قبل أن ُيسلمِم، 
ورسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( قائم عىل املن� خيطب 
فلم  املسجد  من  خرجوا  بقدومه،  علموا  فلام  بالّناس، 
يبق يف املسجد مع رسول اهلل إاّل ثامنية أنفار من بينهم 
فقال  الّسالم(  )عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيلٌّ 
الّناس  هؤالء  لوال  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل  رسول 
ألمطرت الّسامء عليهم حجارة، فأنزل املوىل تعاىل هذه 
َوَتَرُكوَك  إمَِلْيَها  وْا  انَفضُّ هَلًْوا  َأْو  اَرًة  َ جتمِ َرَأْوْا  ﴿َوإمَِذا  اآلية: 
ُ َخرْيُ  َن التَِّجاَرةمِ َواهللَّ ْهومِ َوممِ َن اللَّ مِ َخرْيٌ مِّ نَد اهللَّ َقائمِاًم ُقْل َما عمِ

قمِنَي﴾. ازمِ الرَّ

أعالم وشخصيات كربالئية

من اليمين/ ) السيد علي الشالجي، الشيخ 
جواد الخطاط، الحاج جدوع العبايجي، الشيخ 
هادي الكربالئي، الحاج حسن الكواز، الشيخ 

صالح الكربالئي، الحاج عباس الكشوان(.

الصالُة

أفضل من التجارة
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